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Dragi botezati, 

 

Cu sase secole inainte de a se naste in Betleemul din Iudea Fiul Intrupat al 

lui Dumnezeu, prorocul Ieremia a prezis poporului lui Dumnezeu intentiile 

DOMNULUI Dumnezeu. DOMNUL Dumnezeu va da sentinta pentru 

stapanitorii ticalosi si pentru conducatorii spirituali rai ai lui Iuda; va ingadui 

ca poporul sa fie invins; si ii va lasa pe cuceritori sa conduca poporul evreu 

in mars fortat intr-o tara straina. Pana la urma Dumnezeu Isi va aduce inapoi 

poporul din exil si Il va ridica pe Mesia – Fiul promis al lui David. 

 

Textul predicii pentru aceasta prima duminica a anului bisericesc este 

Ieremia 23:5-6. Auziti acest Cuvant al Domnului Dumnezeu in cadrul temei 

… 

Iata, vin zilele! 

 

“Iata, vin zilele,” zice DOMNUL, “cand ii voi ridica lui David un Vlastar 

neprihanit si El va domni ca Rege si va lucra cu intelepciune, si va face ceea 

ce este just si drept in tara. In vremea Lui, Iuda va fi mantuit si Israel va 

locui in siguranta. Si acesta este numele pe care i-L vor da: DOMNUL este 

neprihanirea  noastra.” 

 

Pana aici Cuvantul Duhului Sfant dat prin prorocul Ieremia. 

 

Iata, vin zilele! Acum, asta este o proclamatie care poate fi buna sau rea, 

depinde de context. De exemplu, cei mai in varsta isi amintesc cum radeau 

de bluful lui Ralph Cramdon catre sotia lui in serialul de televiziune 

“Proaspetii casatoriti.” Si-a strans pumnul si l-a agitat, spunand, “Intr-una 

din zile, Alice, iata, intr-una din zile, pau! Drept la luna!” 

 

Dar ceea ce scrie Ieremia nu e cu scopul sa ne faca pe noi sau pe copii lui 

Dumnezeu sa chicoteasca. Intr-adevar situatia nu era de ras, cu soarta 

iminenta de a fi cuceriti si cu mana judecatoare a lui Dumnezeu la poarta. 



Natiunea era in stricaciune morala, masacru spiritual, coruptie politica, 

ingaduire a idolilor, perversitate fara minte si prabusire sociala. Pastorii 

poporului lui Dumnezeu se joaca cu Cuvantul Lui, ignorand voia Lui si 

abuzand de oamenii din grija lor. Adultii stramba din nas la Dumnezeu ca si 

cum L-ar provoca sa actioneze si facand asa, ii invata pe copii lor cum sa 

scape de si sa-L ignore pe Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte, se aseamana mult 

cu felul in care climatul politic, social si spiritual este astazi in lumea, 

civilizatia, natiunea noastra si prin partile noastre. El ne avertizeaza azi asa 

cum i-a avertizat pe oameni atunci, “Intr-una din zile, Iuda, iata, intr-una din 

zile, pau! Drept la Babilon!” 

 

Aceasta este o parte din mesajul de Lege pe care prorocul Ieremia l-a 

proclamat oamenilor. Dar nu despre asta vorbeste textul nostru cand, in al 

cincilea verset, DOMNUL declara, “Iata, vin zilele.” Intr-adevar nu, aici 

Ieremia ne transmite Evanghelia … Vestea Buna ce a fost proclamata celor 

credinciosi din poporul evreu la fel ca si noua. Contextul acestor cuvinte este 

unul care da nastere la speranta de a trai si bucurie care sa inveseleasca 

inima, chiar daca cel care aude cuvintele se afla intr-o mare stramtoare, 

tragedie personala, ruina economica, abuz mintal, durere fizica, neintelegeri 

conjugale sau multe alte chinuri. 

  

Spera si te bucura cand auzi cuvintele, “Iata, vin zilele.” Este reactia pe care 

o obtii cand spui unui copil, “Micutule, uita-te la paramentul (material cu 

scop ornamental, tapiserie) purpuriu; vezi lumanarea prorocirii (reprezinta 

prorocirile Vechiului Testament si aprinderea ei semnifica inceputul Postului 

Craciunului); alatura-te cantarii de Postul Craciunului a parohiei O, vino, 

vino, Emanuil;  pune mana pe aceasta iesle de pe patrafirul pastorului tau. 

“Iata, vin zilele.” 

 

Asa zice DOMNUL, “…ii voi ridica lui David un Vlastar neprihanit si El va 

domni ca Rege si va lucra cu intelepciune, si va face ceea ce este just si 

drept in tara. In vremea Lui, Iuda va fi mantuit si Israel va locui in 

siguranta.” Aici este fagaduinta unui Mantuitor, fiul fecioarei tras din 

arborele genealogic al lui David, Fiul lui Dumnezeu nascut din vesnicie. 

Ieremia si prorocii ne spun despre Acela a Carui Venire elibereaza poporul 

Sau. I se spune Emanuil, Dumnezeu cu noi, Printul Pacii Care se va naste in 

Betleemul din Iudea. El are multe nume si Dumnezeu dezvaluie un alt nume 

prin Ieremia, “Si acesta este numele pe care i-L vor da: DOMNUL este 

neprihanirea  noastra.” 



Ce vesti minunate, oameni dragi! Voua si mie, care nu avem nici o 

neprihanire a noastra ni se da privilegiul de a-L chema pe Dumnezeu pe 

nume: DOMNUL este neprihanirea  noastra. Fara El, neprihanirea noastra 

este aceea a zdrentelor jegoase care devin din ce in ce mai murdare. Pornim 

pacatosi si prihaniti si continuam sa decadem si sa ne degeneram. 

Neprihanirea DOMNULUI, in orice caz, este sfanta si perfecta la nemurire. 

Neprihanirea lui Dumnezeu este pura si fara pata. Hristos Isus a murit si S-a 

ridicat din nou ca voi si copiii vostri sa puteti avea neprihanirea Lui. 

 

Iata, vine vremea cand veti avea bebelusi si copii. Nu intarziati sa le dati 

darul timpurilor – mantuire, viata vesnica, iertare, rai, pace cu Dumnezeu, 

binecuvantarea de a fi un copil al lui Dumnezeu, cerurile insasi. Si daca 

Dumnezeu va binecuvinteaza cu copii, fiti ca cei de aici astazi carora le pasa 

destul de mult ca sa-i aduca la Isus. De la scutecele Betleemului si pana la 

panza funerara a mormantului, Isus a castigat pentru voi si copiii vostri 

dreptul de a-L chema pe nume: DOMNUL este neprihanirea  noastra. 

 

 

Isus a venit ca copil mic ca sa-i rascumpere pe copiii mici si sa le dea 

neprihanirea Lui in apele ce rastignesc ale botezului. Un parinte grijuliu, 

iubitor poate duce in brate un bebelus catre cristelnita botezului intr-o haina 

alba de botez. Asta e un lucru frumos dar nu e necesar. Ce e important nu 

este ce sau cine il intovaraseste pe copil la cristelnita. Ceea ce este important 

este ce da Dumnezeu prin apa si Cuvant in sfantul botez. Iata, a venit ziua. 

DOMNUL Dumnezeu – Tatal, Fiul, Duhul Sfant – Si-a dat Cuvantul. Pe 

drumul inapoi catre strana, acel bebelus poarta acum haina neprihanirii lui 

Hristos, castigata in Viata si Moartea lui Isus; garantata in Invierea si 

Inaltarea lui Hristos. Noaptea, chiar daca acel micut doarme dus sau este 

treaz, poti spune in urechea acelui nou-nascut adevarul dat de Dumnezeu, 

DOMNUL este neprihanirea  noastra. Amin. 

 

“Iata, vin zilele” si micutule, uita-te la paramentul purpuriu; vezi lumanarea 

prorocirii; alatura-te cantarii de Postul Craciunului a parohiei O, vino, vino, 

Emanuil;  pune mana pe aceasta iesle de pe patrafirul pastorului tau. “Iata, 

vin zilele.” Amin. 

 

 


