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Mieii	  nu	  merg	  la	  război...	  
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…cu	  atât	  mai	  puţțin	  Mielul	  lui	  Dumnezeu.	  

Şi	  totuşi,	  ce	  este	  marea	  controversă	  altceva	  decât	  un	  război	  între	  Hristos	  şi	  Satana?	  
Nu	  Îl	  prezintă	  Apocalipsa	  lui	  Ioan	  pe	  Domnul	  Hristos	  ca	  pe	  un	  războinic	  în	  multiple	  ipostaze	  
încărcate	  de	  expresii	  şi	  conotaţții	  războinice?	  Creştinii	  se	  bucură	  că	  Domnul	  lor	  este	  un	  
războinic	  viteaz,	  care	  conduce	  oştile	  cereşti	  la	  biruinţță	  contra	  balaurului	  şi	  naţțiunilor	  aliate	  
cu	  el,	  sperând	  să	  se	  afle	  şi	  ei	  printre	  biruitorii	  fiarei	  şi	  ai	  icoanei	  chipului	  ei.	  

Este	  adevărat,	  partizanii	  războiului	  sfânt	  sunt	  cam	  încurcaţți	  de	  expresii	  precum	  “cine	  
pune	  mâna	  pe	  sabie,	  de	  sabie	  va	  pieri,”	  dar	  totuşi,	  cum	  să	  te	  implici	  în	  război	  fără	  nimicirea	  
vrăjmaşului	  sau	  pierderi	  colaterale?	  Cum	  ar	  fi	  posibil	  ca	  Dumnezeu	  să	  câştige	  războiul	  fără	  să	  
“pună	  mâna	  pe	  sabie”?	  Ce	  fel	  de	  război	  este	  acesta	  în	  care	  biruinţța	  este	  câştigată	  prin	  milă,	  
îndurare,	  lepădare	  de	  sine	  sau	  dragoste	  pentru	  duşmani?	  

Domnul	  Hristos,	  a	  cărui	  misiune	  a	  fost	  să	  ni-‐L	  descopere	  pe	  Tatăl,	  a	  cerut	  urmaşilor	  
Săi	  să	  se	  conformeze	  anumitor	  standarde.	  Vom	  enumera	  mai	  jos	  câteva	  dintre	  ele,	  şi	  ar	  fi	  
înţțelept	  să	  ne	  întrebăm	  dacă	  Tatăl	  nostru	  ceresc	  se	  supune	  El	  Însuşi	  acestor	  standarde,	  sau	  
ele	  sunt	  valabile	  doar	  pentru	  supuşii	  împărăţției.	  

-‐	  Aţți	  auzit	  că	  s-‐a	  zis	  celor	  din	  vechime:	  „Să	  nu	  ucizi;	  oricine	  va	  ucide,	  va	  cădea	  sub	  
pedeapsa	  judecăţții.”	  Dar	  Eu	  vă	  spun	  că	  ori	  şi	  cine	  se	  mânie	  pe	  fratele	  său,	  va	  cădea	  sub	  
pedeapsa	  judecăţții;	  şi	  oricine	  va	  zice	  fratelui	  său:	  „Prostule!”	  va	  cădea	  sub	  pedeapsa	  
Soborului;	  iar	  oricine-‐i	  va	  zice:	  „Nebunule”	  va	  cădea	  sub	  pedeapsa	  focului	  gheenei	  (Mat	  
5:21,22).	  Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  

-‐	  Aţți	  auzit	  că	  s-‐a	  zis	  celor	  din	  vechime:	  „Să	  nu	  preacurveşti.”	  Dar	  Eu	  vă	  spun	  că	  ori	  şi	  
cine	  se	  uită	  la	  o	  femeie,	  ca	  s-‐o	  poftească,	  a	  şi	  preacurvit	  cu	  ea	  în	  inima	  lui	  (Mat	  5:27,28).	  
Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  

-‐	  Aţți	  auzit	  că	  s-‐a	  zis:	  „Ochi	  pentru	  ochi,	  şi	  dinte	  pentru	  dinte.”	  Dar	  Eu	  vă	  spun:	  Să	  nu	  
vă	  împotriviţți	  celui	  ce	  vă	  face	  rău.	  Ci,	  oricui	  te	  loveşte	  peste	  obrazul	  drept,	  întoarce-‐i	  şi	  pe	  
celălalt.	  Orişicui	  vrea	  să	  se	  judece	  cu	  tine,	  şi	  să-‐ţți	  ia	  haina,	  lasă-‐i	  şi	  cămaşa	  (Mat	  5:38,40).	  
Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  
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-‐	  Dacă	  te	  sileşte	  cineva	  să	  mergi	  cu	  el	  o	  milă	  de	  loc,	  mergi	  cu	  el	  două	  (Mat	  5:41).	  
Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  

-‐	  Aţți	  auzit	  că	  s-‐a	  zis:	  „Să	  iubeşti	  pe	  aproapele	  tău,	  şi	  să	  urăşti	  pe	  vrăjmaşul	  tău.”	  Dar	  
Eu	  vă	  spun:	  Iubiţți	  pe	  vrăjmaşii	  voştri,	  binecuvântaţți	  pe	  cei	  ce	  vă	  blastămă,	  faceţți	  bine	  celor	  ce	  
vă	  urăsc,	  şi	  rugaţți-‐vă	  pentru	  cei	  ce	  vă	  asupresc	  şi	  vă	  prigonesc	  (Mat	  5:43,44).	  Dumnezeu	  se	  
conformează	  acestui	  standard?	  

-‐	  Tot	  ce	  voiţți	  să	  vă	  facă	  vouă	  oamenii,	  faceţți-‐le	  şi	  voi	  la	  fel;	  căci	  în	  aceasta	  este	  
cuprinsă	  Legea	  şi	  Proorocii	  (Mat	  7:12).	  Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  

-‐	  Luaţți	  jugul	  Meu	  asupra	  voastră,	  şi	  învăţțaţți	  de	  la	  Mine,	  căci	  Eu	  Sunt	  blând	  şi	  smerit	  cu	  
inima;	  şi	  veţți	  găsi	  odihnă	  pentru	  sufletele	  voastre	  (Mat	  11:29).	  Dumnezeu	  se	  conformează	  
acestui	  standard?	  

-‐	  Oricare	  va	  vrea	  să	  fie	  mare	  între	  voi,	  să	  fie	  slujitorul	  vostru;	  şi	  oricare	  va	  vrea	  să	  fie	  
cel	  dintâi	  între	  voi,	  să	  vă	  fie	  rob	  (Mat	  20:26,27).	  Dumnezeu	  se	  conformează	  acestui	  standard?	  

Marea	  controversă	  este	  o	  luptă,	  dar	  este	  lupta	  nelegiuirii	  împotriva	  neprihănirii.	  
Analele	  nu	  consemnează	  nici	  un	  caz	  în	  care	  neprihănirea	  a	  constrâns	  sau	  ucis	  pe	  cineva	  din	  
tabăra	  adversă.	  Oştile	  întunericului	  au	  nimicit	  milioane	  de	  oameni	  care	  au	  ales	  neprihănirea,	  
în	  frunte	  cu	  Fiul	  lui	  Dumnezeu;	  iar	  “Dumnezeu	  era	  în	  Hristos	  împăcând	  lumea	  cu	  Sine.”	  Dar	  
nu	  veţți	  găsi	  nici	  un	  caz	  de	  demon	  împuşcat	  sau	  ars	  pe	  rug	  la	  comanda	  lui	  Dumnezeu.	  

Tatăl	  nostru	  ceresc	  se	  supune	  principiului	  conform	  căruia	  oricine	  pune	  mâna	  pe	  
sabie,	  de	  sabie	  va	  pieri.	  El	  va	  câştiga	  marea	  controversă	  folosind	  doar	  uneltele	  neprihănirii,	  
definită	  prin	  lege,	  iar	  inimile	  păcătoase	  vor	  fi	  câştigate	  prin	  dragoste.	  Aceasta	  este	  puterea	  
cea	  mare	  a	  lui	  Dumnezeu,	  pe	  care	  stă	  universul,	  şi	  care	  va	  fascina	  omenirea	  curând.	  Mielul	  
lui	  Dumnezeu	  este	  o	  victimă	  care	  nu	  ripostează,	  nu	  ameninţță	  şi	  nu	  blesteamă.	  Spre	  deosebie	  
de	  Balaur,	  de	  Şarpele	  cel	  vechi,	  Mielul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  merge	  la	  război.	  

	  

	  

	  	  


