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"După	  roadele	  lor"	  

	  

	  

Luni,	  24	  septembrie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  

În	  capitolul	  şapte	  din	  Matei,	  Domnul	  Hristos	  vorbeşte	  despre	  o	  categorie	  de	  slujitori	  
ai	  Săi,	  cărora	  le	  va	  spune	  odată	  că	  nu	  i-‐a	  cunoscut,	  şi	  că	  ei	  n-‐au	  lucrat	  pentru	  El,	  deşi	  
predicarea	  şi	  faptele	  lor	  bune	  au	  fost	  făcute	  în	  numele	  Său	  şi	  pentru	  onoarea	  Sa.	  

Cum	  este	  posibil?	  Cum	  să	  nu	  fie	  onoraţți	  oameni	  care	  au	  proorocit	  în	  numele	  
Domnului,	  care	  au	  scos	  demoni	  în	  numele	  Domnului	  şi	  care	  au	  făcut	  multe	  minuni	  în	  numele	  
Lui?	  

O	  asemenea	  situaţție	  mă	  face	  să	  mă	  gândesc	  la	  clasa	  teologică	  şi	  preoţțească	  a	  zilelor	  
lui	  Ahab.	  Împăratul	  şi	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  ţțineau	  la	  mare	  cinste	  această	  categorie	  de	  
slujitori,	  şi	  prin	  intermediul	  lor	  afla	  împăratul	  voia	  lui	  Dumnezeu,	  “cea	  bună,	  plăcută	  şi	  
desăvârşită.”	  Nimeni	  nu	  era	  dispus	  să	  pună	  în	  discuţție	  integritatea	  morală,	  consacrarea	  
spirituală	  sau	  autoritatea	  academică	  a	  acelor	  fraţți.	  Şi	  totuşi,	  în	  final	  s-‐a	  dovedit	  că	  ei	  făceau	  
parte	  din	  acea	  categorie	  despre	  care	  vorbeşte	  Domnul	  în	  Matei	  şapte.	  

În	  acelaşi	  timp,	  Ilie	  şi	  Mica,	  singurii	  oameni	  prin	  care	  Dumnezeu	  vorbea	  cu	  adevărat,	  
erau	  socotiţți	  extremişti,	  fanatici	  şi	  vagabonzi	  teologici,	  oameni	  care	  nenoroceau	  pe	  Israel.	  

De	  ce	  nu	  aplica	  biserica	  lui	  Dumnezeu	  din	  acele	  zile	  criteriul	  sigur	  indicat	  de	  Domnul	  
Hristos	  în	  acelaşi	  capitol	  din	  Matei?	  Dacă	  “după	  roadele	  lor	  îi	  veţți	  cunoaşte”	  este	  o	  metodă	  
sigură	  de	  a	  testa	  loialitatea	  cuiva	  care	  vorbeşte	  frumos,	  scoate	  demoni	  şi	  face	  minuni,	  atunci	  
de	  ce	  biserica	  şi	  împăratul	  Ahab	  nu	  au	  reuşit	  să	  vadă	  profunda	  stricăciune	  a	  clasei	  teologice	  
prin	  care	  aflau	  voia	  lui	  Dumnezeu	  în	  chestiuni	  de	  viaţță	  şi	  de	  moarte?	  Şi	  de	  ce	  nu	  puteau	  ei	  
aprecia	  corect	  roadele	  lucrării	  lui	  Ilie,	  sau	  ale	  lui	  Mica?	  

Acest	  exemplu	  ne	  ajută	  să	  înţțelegem	  că	  este	  nevoie	  de	  o	  privire	  spirituală	  spre	  a	  
înţțelege	  lucrurile	  spirituale,	  şi	  că	  omul	  firesc	  vede	  exact	  pe	  dos,	  confundând	  neprihănirea	  cu	  
păcatul	  şi	  loialitatea	  cu	  trădarea.	  

Spiritul	  Profeţției	  ne	  ajută	  în	  această	  privinţță:	  

“Să	  umble	  creştinul	  cu	  Domnul	  lui	  în	  toată	  umilinţța	  inimii,	  şi	  va	  fi	  numit	  îngust,	  
bigot,	  exclusivist.	  Dacă	  este	  zelos,	  lumea	  îl	  va	  numi	  fanatic.	  Dacă	  va	  rosti	  adevărul	  cu	  
hotărâre,	  prin	  pană	  sau	  voce,	  mergând	  în	  puterea	  lui	  Ilie	  să	  proclame	  ziua	  Domnului,	  
lumea	  îl	  va	  numi	  excitabil;	  vor	  spune	  că	  el	  condamnă	  orice,	  afară	  de	  lucrurile	  pe	  care	  le	  
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crede	  el.	  Orice	  ar	  face	  harul	  dintr-‐un	  creştin,	  lumea	  nu	  va	  înţțelege.	  Lumea	  nu	  poate	  vedea	  
viaţța	  interioară,	  ascunsă,	  împletită	  cu	  viaţța	  lui	  Dumnezeu,	  reprezentată	  ca	  fiind	  ascunsă	  cu	  
Hristos	  în	  Dumnezeu”	  (The	  1888	  EGW	  Materials,	  p.	  928).	  

Când	  “Dumnezeu	  era	  în	  Hristos	  împăcând	  lumea	  cu	  Sine,”	  lumea	  nu	  a	  putut	  să-‐L	  
recunoască	  după	  roadele	  Lui.	  A	  fost	  considerat	  periculos	  pentru	  popor,	  a	  fost	  numit	  făcător	  
de	  rele,	  demonizat,	  chiar	  de	  către	  cei	  de	  la	  care	  ne	  aşteptam	  să	  fie	  primii	  care	  să	  recunoască	  
neprihănirea	  în	  trup	  omenesc.	  

Aşa	  a	  fost	  mereu	  şi	  aşa	  va	  fi	  până	  la	  sfârşit.	  Împărăţția	  lui	  Dumnezeu	  şi	  împărăţția	  
acestei	  lumi	  nu	  au	  nimic	  în	  comun,	  iar	  slujitorii	  lor	  nu	  se	  pot	  armoniza	  nici	  în	  cele	  mai	  mici	  
detalii.	  

	  
	  


