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Defăimare, denigrare, discreditare, ponegrire, clevetire, jignire, bârfă, ocară, ofensă, 
insultă, injurie, compromitere – calomnie. Adică, răspândirea unor false acuzaţii cu intenţia 
premeditată de a defăima pe cineva. Formula magică este: "Ştim noi..."

Greu de crezut, dar nu politicienii au inventat această „scurtătură” pentru zdrobirea 
adversarului. Ei doar au numit-o „character assasination” (asasinarea caracterului) şi o practică 
atunci când „interesul naţional” o cere – cu preponderenţă în campaniile electorale. Fotografii 
compromiţătoare, secvenţe video deocheate, înregistrări bombă, dezvăluiri senzaţionale făcute 
sau contrafăcute pe primele pagini şi la ore de maximă audienţă – pe scurt, artilerie grea într-un 
război al nervilor, total şi fără milă. Cine rezistă, mai urcă o treaptă, cine nu, pleacă în concediu 
de odihnă pe termen nelimitat.

Nici angajaţii nu sunt inventatorii metodei. Dar s-au gândit să o probeze, aşa, măcar 
„pentru binele colectivului.” Vrei să-l aranjezi cât de cât pe şeful care ţi-a tăiat din salariu când 
te-a prins dormind cu capul pe masă în timpul serviciului? „Soţia lui şi X-ulescu…” „Dacă nu l-
ar fi propulsat ştiţi voi cine…” „Ştim noi cum şi-a obţinut diplomele...”

Dar nici angajatorii nu au fabricat maşinăria. Şi-au imaginat însă că dacă funcţionează în 
politică, este posibil să funcţioneze şi la locul de muncă apolitic. Şi „pentru bunul mers al 
instituţiei” s-au hotărât să încerce. Nu s-au înşelat. În fond, dezideratele sunt cam aceleaşi, nu? 
Puterea, puterea şi iar puterea. L-ai citit din prima zi pe „boboc.” De-abia a ieşit de pe băncile 
facultăţii, iar acum îşi dă aere de parcă ar lucra în secţie de 20 de ani şi mâine va fi propus la 
şefie. „Vine cu tot felul de sugestii, domnule, face planuri, adoptă un aer de deschizător de 
drumuri, afişează atâta siguranţă şi… salută cu atâta tupeu! Nu l-aţi văzut ieri cum stătea de 
vorbă cu directorul? Îl priveam de la fereastră cum mă sapă! Câtă indolenţă! (Sau insolenţă? 
Care era termenul?) Oricum, nu-i merge! Crede el, un fitecine, că îmi va lua locul, după 15 ani 
de experienţă în domeniul managerial? Mai vedem noi! Orice-ar face, ţineţi-l sub observaţie şi 
raportaţi-mi!”

Ai crede că biserica este ultimul loc unde s-ar practica această metodă de înfrângere a 
celui care se face vinovat de a gândi altfel sau de a-ţi bloca drumul în ascensiune. Nu, nici 
biserica nu a inventat această practică, dar ea s-a strecurat în mijlocul credincioşilor ca un troian 
extrem de periculos. Infectează într-un ritm rapid componentele de bază ale sistemului de 
operare şi produce de multe ori pierderea definitivă a unor date esenţiale. „Cine a vorbit? Fratele 
X? Mai bine ar tăcea şi s-ar preocupa de problemele personale. Nu a ajuns el să ne înveţe 
teologie! Ştim noi ce viaţă are!” „Cine a interpretat versetul în felul ăsta? Sora Y? Mie îmi pare 
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sincer rău de ea! Are probleme serioase! Eu chiar am încercat să o ajut. Am avut multe discuţii 
cu ea încercând să o aduc pe drumul cel bun. Dar nu acceptă, domnule. Se încăpăţânează să 
otrăvească minţile fraţilor cu tot felul de erezii. Dar ştiţi cum se spune: ‘După roadele lor îi veţi 
cunoaşte!’ Numai noi ştim ce viaţă duce!”

Este peste tot şi nicăieri. Încerci să o prinzi, dar îţi scapă mereu printre degete. Se 
multiplică, se amplifică, se diversifică şi loveşte – mai puternic la fiecare etapă a evoluţiei ei: 

Calomnia

 

Cea mai veche, cea mai simplă şi în acelaşi timp cea mai perfidă metodă de atac. După 
acel „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat...?” menit să semene incertitudini, un „Hotărât, că nu veţi 
muri! Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Gen. 3:4, 5). Adam şi Eva au ales să creadă calomnia. Şi 
aşa a început tragedia pentru familia omenească.

Practica a luat naştere odată cu păcatul. Între îngerul căzut şi ţinta imposibilă pe care o 
născocise – să urce pe „muntele adunării dumnezeilor,” să fie „ca Cel Prea Înalt” (locuind în 
spiritul fiinţelor inteligente) – stătea Creatorul desăvârşit, plin de dragoste. Şi cum poţi lua locul 
desăvârşirii? Insinuând că ea nu există. Inventând imperfecţiuni ale unui caracter impecabil. 
Inventând calomnia. „Dumnezeu nu este aşa cum pare! Ascultaţi-mă pe mine, ştiu ce spun! Vă 
manipulează! Încercaţi să ieşiţi de sub controlul Lui şi veţi vedea cum pune mâna pe bici! Totuşi, 
încercaţi! Veţi reuşi! Eu am reuşit. Independenţa merită riscul. Eliberaţi-vă! Urcaţi împreună cu 
mine mai presus de stelele lui Dumnezeu.”

Şi de la primul dezacord în armonia cerului, glasul diavolului continuă să răsune în sala 
de judecată a universului, denigrând Numele lui Dumnezeu. Pentru binele universului şi graţie 
dragostei, biciul nu s-a folosit pentru a închide gura Calomniatorului (greacă – diavbolo). 
Dumnezeu a ales campania dragostei pentru eliberarea copiilor Lui prinşi în perpetuarea 
acuzaţiilor nefondate. Ştia că nu va fi înţeles de la început de cei care acum inventaseră jocul 
„de-a v-aţi ascunselea” printre pomii din grădină. Ştia că pentru un timp va trebui să vorbească 
într-o nouă limbă ca să dezmorţească auzul inimilor şi ca să pregătească drumul pentru „ceva 
mai bun.” Ştia ce riscuri Îşi asumă când a ales să nu răspundă calomniilor prin îndreptarea 
reflectoarelor asupra Calomniatorului. Dumnezeu dorea ca aceia care Îl urmau, să facă acest 
lucru nu pentru că fugeau de Satana, ci pentru că erau atraşi de caracterul Său. Dumnezeu nu S-a 
folosit de mijlocul demascării adevăratului nimicitor pentru a Se prezenta într-o lumină bună. El 
nu scoate în evidenţă binele, subliniind răul. Nu are nevoie de această metodă şi nici nu este 
proprie caracterului Său, în nici o circumstanţă. Binele este bine pentru că este bine, nu pentru că 
îl vedem în contrast cu răul. Dragostea este dragoste pentru că este dragoste, nu pentru că am 
cunoscut şi ura. Dumnezeu iubeşte pentru că iubeşte, nu pentru că vrea să creeze un contrast cu 
vrăjmăşia. Şi iubeşte necondiţionat, până la capăt. Nu până la jumătate. Nu până la douăsprezece 
fără un sfert. Ci 24 din 24. Adică dă, nu împrumută. Complet, nu parţial.

 

 

 Copyright © 2004 Grupul de Studiu Minneapolis 1888 2



Păzitorii biciului

 

Hristos a venit pentru a ne arăta cum este Tatăl. Şi oamenii au văzut şi au auzit: „Să nu vă 
împotriviţi celui ce vă face rău... Întoarce şi obrazul celălalt... Orişicui vrea să-ţi ia haina, lasă-i 
şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, 
dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine...”

Dar tabloul acesta nu se potrivea pe pereţii inimilor lor nerenăscute. Ce spunea omul 
acesta nu se potrivea deloc cu ce le spusese Moise: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte...” Ce 
să facă ei acum cu aceste versete? Şi cum să renunţe Itzak la teologia părinţilor lui tocmai acum, 
când îl prinsese pe vecinul său furându-i o oaie şi urma să primească patru înapoi?

Aşa că oamenii au început să caute biciul în mâinile lui Hristos. Iată-L întâlnindu-l pe 
vameş, iată-L întâlnind-o pe Maria Magdalena, iată-L cum Se-apropie de tâlhar. Trebuie să îl 
aibă ascuns pe undeva. Să privim cu atenţie cum îl scoate şi cum loveşte, aşa „cum a lovit pe 
Madian la stânca Oreb” (Is. 10:26).

Şi într-o zi, pe când erau în templu, chiar au găsit biciul în mâna Lui. În sfârşit, acum va 
face ceea ce trebuia de mult să facă! Se va comporta în acel mod familiar... Sau nu...

Hristos răstoarnă mesele schimbătorilor, banii se varsă, însăşi prezenţa Lui acuză... Dar 
nu loveşte pe nimeni, pentru că...

„Prin curăţirea templului, Isus Şi-a anunţat misiunea Sa mesianică şi Şi-a început 
lucrarea. Templul acela, înălţat pentru ca Domnul să sălăşluiască în el prin prezenţa Lui, avea ca 
scop să fie o pildă pentru Israel şi pentru lume. Scopul lui Dumnezeu din veacurile veşnice a fost 
ca fiecare fiinţă creată, de la serafimul luminos şi sfânt până la om, să fie un templu în care 
Creatorul să locuiască. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru 
Dumnezeu. Fiind întunecată şi pervertită de rele, inima omului n-a mai dat la iveală slava Celui 
Sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte 
în corp omenesc şi, prin harul salvator, inima omului devine din nou templul Său. Dumnezeu 
voia ca Templul din Ierusalim să fie o mărturie continuă despre destinul înalt pus în faţa fiecărei 
fiinţe. Dar iudeii n-au înţeles însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au 
consacrat pentru a fi temple sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu. Curţile Templului din Ierusalim, 
pline de zgomot şi negustorie nesfântă, reprezentau prea bine templul inimii, întinat de prezenţa 
patimilor senzuale şi de gânduri nesfinte. Prin curăţirea templului de cumpărătorii şi 
vânzătorii lumii, Isus a făcut cunoscută misiunea Lui de a curăţa inima de mânjirea păcatului 
– de dorinţele pământeşti, de plăcerile egoiste şi de obiceiurile rele, care strică sufletul. 
‚Deodată va intra în templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; 
iată că vine, zice Domnul oştirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne 
în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului. El va 
şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul 
şi argintul’ (Mal. 3:1-3)” (Hristos, Lumina lumii, pag. 161, 162).

Dar cine a fost dispus să înţeleagă? După plecarea lui Hristos, şi-au aşezat mesele la loc, 
au strâns banii de pe jos şi au reluat negustoria cu preţ de suflet. Iar biciul? L-au păstrat cu mare 
grijă ca pe un simbol a ceea ce ar fi putut fi Hristos dacă S-ar fi potrivit imaginii lor despre 
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Dumnezeu. El s-a transmis din generaţie în generaţie, însoţit mereu de teologia forţei exercitate 
în numele binelui universal. Îl mai vedem şi astăzi pus la treabă de câte un credincios zelos 
pentru cauza lui Dumnezeu.

 

 

Combustibil pentru calomnie

 

Teologia biciului – o concepţie greşită despre caracterul lui Dumnezeu – a alimentat 
mereu calomnia ca mijloc de „disciplinare.” Când glasul conceptelor se pierde în nesiguranţă, 
apelăm la melodiile despre viaţa intimă. Variaţiuni moderne pe o temă clasică – „Ascultaţi-mă pe 
mine! Ştiu ce spun. Omul ăsta duce o viaţă...” În jocul umbrelor asupra reputaţiei celuilalt, 
argumentele devin plictisitoare. „Ce mai contează dacă am văzut cu ochii mei sau nu, dacă este 
adevărat sau nu?” Din amestecul „el nu are deloc dreptate pentru că am auzit eu ce fel de om 
este, iar voi trebuie să mă credeţi, pentru că ştiu mai bine,” rezultă prăjituri foarte dulci care 
„alunecă până în fundul măruntaielor” (Prov. 18:8). Şi astfel, peste subiectele importante ale 
acestei vremi – natura Domnului Hristos, caracterul lui Dumnezeu, întreita solie îngerească, 
lucrarea Domnului Hristos ca Mare Preot în Sfânta Sfintelor, etc. – se trage cortina vorbirii de 
rău. Ar trebui să ne întrebăm cine are interes să se întâmple aşa într-o perioadă în care singura 
noastră preocupare ar trebui să fie prezentarea adevărului cu privire la marea luptă.

 

 

O diferenţă esenţială

 

„Diferenţa dintre vorbirea de rău şi vorbirea despre cineva care a făcut rău este simplă. 
Ea constă în... părerea de rău. Acolo unde nu există părere de rău şi duh de rugăciune 
mijlocitoare, avem de-a face cu vorbirea de rău” (Simion Shrock).

„’Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele 
făcute cu blândeţea înţelepciunii.’ Fraţii şi surorile mele, cum folosiţi darul vorbirii? Aţi învăţat 
să vă controlaţi în aşa mod limba ca ea să asculte totdeauna de poruncile unei conştiinţe 
iluminate şi ale unor sentimente sfinte? Este vorbirea voastră liberă de uşurătate, de mândrie, de 
răutate, înşelăciune şi necurăţie? Sunteţi fără viclenie înaintea lui Dumnezeu? Cuvintele exercită 
o putere grăitoare. Prin noi înşine, nu putem să controlăm un mădular nesupus. Singura noastră 
nădejde este harul divin.

Aceia care studiază cu mult zel cum să-şi asigure întâietatea ar trebui mai degrabă să 
studieze cum să câştige acea înţelepciune care este ‚întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.’ Mi-a fost arătat că 
mulţi pastori au nevoie să aibă aceste cuvinte, imprimate pe tablele sufletelor lor. Cel care Îl are 
pe Hristos înăuntrul său, nădejdea slavei, va ‚arăta, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu 
blândeţea înţelepciunii’” (Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 175-177).
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„Lucrătorii sinceri nu au timp să se ocupe de greşelile altora. Nu ne putem permite să 
trăim din pleava greşelilor şi metehnelor altora. Vorbirea de rău este un blestem îndoit, căzând cu 
mai multă greutate asupra celui ce spune decât asupra celui ce ascultă. Cel care seamănă 
seminţele învrăjbirii şi neînţelegerii culege roadele mortale în propriul său suflet. Însuşi faptul de 
a căuta răul în alţii dezvoltă răul în cei ce privesc. Ocupându-ne de greşelile altora, suntem 
schimbaţi după chipul acesta. Însă, privind la Isus, vorbind despre dragostea Sa şi perfecţiunea 
caracterului Său, ne schimbăm după chipul Lui. Contemplând idealul măreţ pe care l-a pus 
înaintea noastră, vom fi înălţaţi într-o atmosferă curată şi sfântă – ne vom afla chiar în prezenţa 
lui Dumnezeu. Când vom fi acolo, vom reflecta o lumină care va străluci asupra tuturor celor 
care au legături cu noi” (Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 492).

 

 

Dreptul la replică

 

Pentru orice calomnie există dreptul la replică – dreptul celuilalt de a-şi apăra onoarea 
numelui. Raportul biblic ne arată însă că pentru copiii lui Dumnezeu onoarea propriilor lor nume 
şi-a pierdut complet importanţa atunci când au înţeles implicaţiile marii lupte şi au devenit 
interesaţi în primul rând de onoarea Numelui lui Dumnezeu. Ei au înţeles principiul „trebuie ca 
El să crească, iar eu să mă micşorez” şi au ales să trăiască conform lui (Ioan 3:30).

„Te voi lăuda printre neamuri, Doamne! Şi voi cânta spre slava Numelui Tău” (2 Sam. 
22:50). „Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!” (Psalmi 
66:8).

Fiecare avem dreptul la replică. Dar replica fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu va fi 
întotdeauna spre slava Numelui lui Dumnezeu. În Hristos, noi nu mai avem un nume propriu. Nu 
avem nimic al nostru cu care să ne lăudăm sau care să apărăm. Singura noastră laudă este 
Hristos. „El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: ‚Cine se laudă, să se laude în Domnul’” (1 Cor. 
1:30).

 

 

Amintiri din Cuvânt pentru „fiica poporului”

 

„Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe 
fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al 
Legii, ci judecător” (Iac. 4:11).

„Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfelile este un 
nebun” (Prov. 10:18).

„Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni 
prieteni” (Prov. 16:28).
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„Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor 
aduce vindecare” (Prov. 12:18).

„Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este nici un clevetitor, cearta se 
potoleşte” (Prov. 26:20).

„Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele” (Prov. 
18:21).

„Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e 
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efes. 4:29).

„Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău ca să faci o mărturisire 
mincinoasă pentru el” (Ex. 23:1).

 

Plângătoare pentru morţii vii

 

„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 
11:23). Fără cale de mijloc.

Calomnia la adresa semenilor noştri este doar o slabă reflectare a calomniei la adresa lui 
Dumnezeu. Nu numai răzvrătirea conştientă împotriva Lui conduce la calomnierea Lui, ci şi 
indiferenţa faţă de cunoaşterea adevărului. Când refuzăm sau neglijăm să ne apropiem de Tatăl 
nostru ceresc pentru a vedea cum este în realitate, dar ne încăpăţânăm să ne numim martorii Lui 
pe pământ şi să vestim despre El lucruri pe care doar le-am auzit de la alţii, dar nu le-am verificat 
după modelul berean, devenim ecoul marelui Acuzator, agenţii Calomniatorului.

Ca să le vorbim şi altora despre Dumnezeu, ca să fim nişte martori adevăraţi de partea 
Lui, ar trebui să putem spune ca şi Ioan: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii 
noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, pentru că 
viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă 
care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, 
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 
Ioan 1:1-3).

Însă martorului laodicean i se spune: „Nu ştii!” Şi un martor care nu ştie, nu a auzit, nu a 
văzut cu ochii săi, nu a privit şi nu a pipăit cu mâinile sale Cuvântul vieţii, dar iese în faţă ca să 
dea mărturie, se numeşte martor mincinos.

Cine închide din când în când radioul, CD-player-ul, televizorul, cine opreşte lauda de 
sine, bârfa, glasul eului, cine tace şi deschide Cartea, mai poate auzi încă jalea unui copil al lui 
Dumnezeu. El plânge cu vorbe pentru fiica poporului de atunci şi de acum, prăpădită şi acoperită 
de ruşine (Ier. 9):

„’O! de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi 
noapte pe morţii fiicei poporului meu! O! dacă-aş avea un han de călători în pustie, aş părăsi pe 
poporul meu, şi m-aş depărta de el! Căci toţi sunt nişte preacurvari şi o ceată de mişei.’ ‚Au 
limba întinsă ca un arc şi aruncă minciuna; şi nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară; căci merg 
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din răutate în răutate, şi nu Mă cunosc, zice Domnul.’ ‚Fiecare să se păzească de prietenul lui, şi 
să nu se încreadă în nici unul din fraţii săi; căci orice frate caută să înşele, şi orice prieten umblă 
cu bârfeli. Se trag pe sfoară unii pe alţii, şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă, şi se 
trudesc să facă rău.’ ‚Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei, şi, de făţarnici ce sunt, nu vor să 
Mă cunoască, zice Domnul.’ ‚De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‹‹Iată, îi voi topi în 
cuptor, şi îi voi încerca. Căci cum aş putea să mă port altfel cu fiica poporului Meu?›› ‚...Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor: ‹‹Căutaţi, şi chemaţi plângătoarele să vină! Trimiteţi la femeile 
iscusite, ca să vină!›› Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră ca să ne curgă 
lacrimile din ochi, şi să curgă apa din pleoapele noastre! Căci strigăte de jale se aud din Sion: 
‚Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic suntem acoperiţi de ruşine!...’ ‚Aşa vorbeşte Domnul: 
Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se 
laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie 
că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc 
plăcere Eu, zice Domnul.’”

***
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