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“Sa nu Te indepartezi de Mine, caci necazul e aproape 

si nu e nimeni care sa ma ajute.” Psalmul 22:11 

 

Dragi botezati, 

 

Perioada Epifaniei anului bisericesc este un timp de manifestare si incepe cu 

Glasul Tatalui si Botezul lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, si asa cum am 

subliniat saptamana trecuta, se termina cu Glasul Tatalui la Schimbarea la 

Fata a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Asa si perioada Postului Pastelui incepe 

si se sfarseste cu Isus ducand povara pacatelor lumii. In prima duminica din 

Postul Pastelui, Isus este in pustietate pe cand ispitirea lui Isus cu pacatul e 

planuita si oferita de Satana. In Vinerea Sfanta, Isus este pe cruce ca jertfa 

pacatului pentru DOMNUL. 

 

Aceste doua evenimente sunt implinirea pregatirilor pentru apropierea de 

DOMNUL in locul sfant. Moise a scris ce a spus DOMNUL: “Apoi el 

(Aaron) sa ia doi tapi si sa ii puna inaintea DOMNULUI la usa Cortului 

Intalnirii; si Aaron sa traga la sorti pentru cei doi tapi, un sort pentru 

DOMNUL si celalalt sort pentru Azazel. Si Aaron sa aduca tapul care a iesit 

la sorti pentru DOMNUL, si sa-l ofere ca jertfa pentru pacat; dar tapul care 

a iesit la sorti pentru Azazel sa fie adus viu inaintea DOMNULUI ca sa se 

faca ispasire asupra lui, ca sa fie trimis in pustietate la Azazel. …Tapul va 

duce toate ticalosiile lor asupra lui intr-un pamant pustiu; si sa-i dea 

drumul tapului in pustie” (Lev.16:7-10 & 22) 

 

La botezul lui Isus, Tatal Si-a pus mana pe capul Fiului Sau Prea Iubit si 

“indata Duhul L-a manat pe Isus in pustie” (Marcu 1:12). Isus nu este 

numai Mielul lui Dumnezeu ucis pe altarul crucii ca jertfa pentru pacat 

pentru DOMNUL, El este si Tapul Ispasitor pe capul caruia sunt puse toate 

ticalosiile si care apoi e manat in pustietate ca sa fie ispitit de Satana. Ce s-a 

intamplat cu Tapul Ispasitor acolo in pustietatea Exodului? Ce s-a spus? Ce 

s-a facut? Ce binecuvantare pentru noi sa avem documentat evenimentul si 



sa putem sa auzim Vestea Buna. Textul predicii din dimineata aceasta este 

lectura din Evanghelie. Prin urmare, va rog … 

 

… “Ascultati-L pe Tapul Ispasitor” 

 

“Si Isus, plin de Duhul Sfant, S-a intors de la Iordan, si a fost dus de Duhul 

in pustie,unde a fost ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. Si nu a 

mancat nimic in acele zile; si cand s-au sfarsit, I-a fost foame. Diavolul I-a 

spus, ‘Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste pietrei acesteia sa se 

prefaca in paine.’ Si Isus i-a raspuns, ‘Este scris, “Omul nu va trai numai 

cu paine.’”  

  

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Ati observat ca Satana nu a ispitit comandand numai? E un preludiu cu care 

incepe diavolul si care se cheama indoiala: “Daca esti Fiul lui Dumnezeu.” 

Dar asta nu este o indoiala singulara ci o dubla indoiala. Mai intai este 

aceasta: “Isus, nu-i asa ca te indoiesti ca esti Fiul lui Dumnezeu? Daca Tatal 

a vrut sa spuna cu adevarat ce crezi Tu ca a spus pe cand se ocupa pacatosul 

acela cu acel botez fara nici un sens in Iordan, atunci cu siguranta ca Tu ai 

sta in caldura slavei si n-ar trebui sa te coci aici in pustietatea asta uscata cu 

asa o foame chinuitoare cum simti acum. O sigur, poate Dumnezeu chiar 

asta a vrut sa spuna odata, dar a trecut atata timp de cand ai fost botezat. 

Deci, fiu al lui Iosif, cu siguranta ca nu ti s-ar intampla asa ceva daca ai fi 

Fiul lui Dumnezeu, nu-i asa?” 

 

Dragi crestin – indiferent daca esti tanar sau batran, barbat sau femeie, evreu 

sau din neamuri – esti fiu al lui Dumnezeu prin Botez. “Sunteti toti fii ai lui 

Dumnezeu in Isus Hristos, prin credinta. Caci toti cei care ati fost botezati 

in Hristos v-ati imbracat cu Hristos” (Galateni 3:26-27). Esti un fiu al lui 

Dumnezeu la fel de sigur ca cum esti botezat si nu esti chemat sa te indoiesti 

de acest adevar istoric. Astfel, cand te ataca Satana sau cand pacatele tale se 

ridica impotriva ta sau cand te mustra constiinta, atunci trebuie sa raspunzi: 

“Dar sunt botezat! Si daca sunt botezat, am fagaduinta ca o sa fiu mantuit si 

ca voi avea viata vesnica, atat in suflet cat si in trup” (CL, Botez). 

 

In al doilea rand, este cealalta indoiala – indoiala psihologiei inverse: “Isus, 

eu nu cred ca esti Fiul lui Dumnezeu. V-a trebui sa mi-o demonstrezi. Uite, 

ce ar fi sa-mi arati si facand asta, in acelasi timp, pui capat la acea foamete 

care te macina care ti-a patruns in trup si iti chinuie mintea. Arata-ti tie, 



arata-mi mie si demonstreaza intregii lumi ca ce simti tu este adevarul. 

“Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste pietrei acesteia sa se prefaca in 

paine.” 

 

Dragi botezati, Glasul din nor a spus, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; 

sa-L ascultati!”(Luca 9:35). Prin urmare, ascultati-L pe Tapul Ispasitor 

raspunzand primei ispitiri: “Este scris, ‘Omul nu va trai numai cu paine.’” 

In rai, Adam a mancat si a pacatuit; in pustie, El nu face nici unul dintre 

aceste doua lucruri. In loc, El se duce direct la Cuvantul dat copiilor lui 

Dumnezeu la sfarsitul celor patruzeci de ani in pustie timp in care au mancat 

mana de sus ca “sa stie ca omul nu traieste numai cu paine, ci ca omul 

traieste cu tot ce porneste din gura DOMNULUI” (Deut. 8:3). 

 

Ceea ce porneste din gura lui Dumnezeu este Cuvantul Lui si Isus este 

“Painea Vietii … caci Painea lui Dumnezeu este Cel care coboara din cer si 

da Viata lumii” (Ioan 6:35 & 33). Astfel DOMNUL  hraneste trupul cu 

mana acestei lumi si hraneste sufletul cu Cuvantul care porneste din gura 

Lui, in special cand spune “Painea asta este Trupul Meu” in Sfanta Sa Cina. 

 

“Si diavolul L-a luat sus, si I-a aratat intr-o clipa toate imparatiile lumii, si 

I-a spus, ‘Iti voi da Tie toata stapanirea aceasta  si slava lor, caci mie imi 

este data, si eu o dau cui vreau. Daca tu, mi te inchini mie, toata va fi a ta.” 

 

Ati observat ca Satana nu a ispitit oferind numai? Este si un preludiu aici cu 

care incepe diavolul si care se cheama tupeul vervei sau flerul marketing-

ului. Daca Inselatorul poate sa-L faca pe Isus sa cedeze unei teologii a slavei 

atunci marketing-ul bisericii si modelarea pastorilor nu mai sunt necesare. 

Deci, Ispititorul ii prezinta Domnului nostru o vedere panoramica a istoriei 

ce prezinta toate imparatiile lumii. Pretinde ca asta este proprietatea lui si 

doreste sa o inmaneze oricui vrea el … in cazul acesta, lui Hristos Isus care 

este cu adevarat Creatorul a tot ce a fost facut si Regele creatiei. Ce trebuie 

sa faca Isus? Numai lucrul acesta … numai o data, o singura data, conditia 

aceasta micuta … sa se aplece si sa i se inchine Satanei. 

 

O, cum au cazut in asta multimile! Apostolul Pavel a scris despre multi care, 

in loc sa fie in slujba DOMNULUI, au fost absorbiti in inchinarea la faptura. 

“Au dat adevarul despre Dumnezeu pe o minciuna si s-au inchinat si au 

slujit fapturii in locul Creatorului’ (Romani 1:25). “Pretinzandu-se intelepti, 

au devenit nebuni si au dat slava Dumnezeului nemuritor pe chipurile ce 

seamana cu omul muritor sau cu pasarile sau animalele sau reptilele” 



(Romani 1:23-24) sau cu sarpele. Aceasta este inchinarea la Satana si 

Cuvantul lui Dumnezeu spune, “Nu puteti sa beti Paharul DOMNULUI si 

paharul dracilor. Nu puteti sa luati parte la Masa DOMNULUI si la masa 

dracilor. Vrem sa-L starnim pe DOMNUL la gelozie?” (1 Cor. 10:21-22). 

 

Glasul din nor a spus, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; sa-L 

ascultati”(Luca 9:35). Prin urmare, prea iubitilor adunati in Numele Tatalui 

si al Fiului si al Sfantului Duh, ascultati-L pe Tapul Ispasitor cum raspunde 

celei de-a doua ispitiri: “Este scris, ‘Sa te inchini DOMNULUI Dumnezeul 

tau, si numai Lui sa-I slujesti.’” In rai, Adam s-a ploconit in slujba Satanei 

si a pacatuit; in pustie, Isus nu a facut nici unul dintre aceste doua lucruri. In 

loc, El se duce direct la Cuvantul dat lui Moise si in scopul binelui poporului 

chemat din Egipt, “Sa te temi de DOMNUL Dumnezeul tau; Lui sa-I slujesti 

si Lui sa-I ramai credincios, si sa juri pe Numele Lui” (Deut.10:20). 

 

“Si (Satana) L-a dus in Ierusalim, si L-a asezat pe turnul templului, si I-a 

spus, ‘Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos de aici; caci este scris, 

“El le va da ingerilor Lui porunca sa te pazeasca,” si “Ei te vor lua in 

maini, ca nu cumva sa iti lovesti piciorul de vreo piatra.”’” 

 

Ati observat ca Satana n-a ispitit poruncind numai? Este o incheiere pe care 

o foloseste diavolul ca sa convinga; si anume, citatul din Scriptura. Ca sa 

insele si sa nasca indoiala … sa acuze si sa aduca moarte, Satana va cita, 

folosi, suci si va folosi gresit Cuvantul scris al lui Dumnezeu impotriva 

Cuvantului Intrupat al lui Dumnezeu. Aceasta punere a Cuvantul in 

dezbatere cauta sa valideze porunca sinistra a diavolului. “Si nu-i de mirare, 

caci chiar Satana se travesteste intr-un inger de lumina” (2 Cor. 11:14). 

 

Ca si mai inainte, diavolul incepe indoiala; “Daca esti Fiul lui Dumnezeu.” 

Ca si la prima ispitire, e o dubla indoiala si prima este indoiala in ceea ce 

priveste persoana lui Isus … daca Dumnezeu este cu adevarat Tatal Sau si 

daca Isus e nascut din Tatal din vesnicie. A doua este indoiala de provocare. 

Lucifer, ingerul cazut, provoaca, “Haide si sari. Nu vei muri. Caci daca esti 

Fiul lui Dumnezeu, atunci El Isi va trimite ingerii ca sa te apere.” “Nu veti 

muri. Caci Dumnezeu stie ca atunci cand veti manca din el, vi se vor 

deschide ochii, si veti fi ca Dumnezeu, cunoscand binele si raul” (Geneza 

3:4-5). 

 

Dumnezeu Tatal a vorbit, “Acesta este Fiul Meu, … sa-L ascultati” (Luca 

9:35). Prin urmare, dragi copii, ascultati-L pe Tapul Ispasitor cand raspunde 



la a treia ispitire: “Si Isus i-a raspuns, ‘S-a spus, “Sa nu-L ispitesti pe 

DOMNUL Dumnezeul tau.”’” Credinta nu este un salt orb in necunoscut 

care Il pune pe Dumnezeu la incercare. Si, “sa nu spuna nimeni cand e 

ispitit, ‘Sunt ispitit de Dumnezeu’; caci Dumnezeu nu poate fi ispitit sa faca  

rau si El nu ispiteste pe nimeni; ci fiecare este ispitit cand e ademenit si 

momit de propria sa pofta” (Iacov 1:13-14). In gradina raiului, Adam a 

cazut; de pe Templul din Ierusalim, Isus nu a sarit. Nu sunteti chemati catre 

un salt orb. In loc, credinta se uita catre dezvaluirea speciala a lui Dumnezeu 

si Hristosul Insusi merge direct la acelasi Cuvant al lui Dumnezeu pe care il 

aveti in Biblia voastra, “Sa nu-L puneti la incercare pe DOMNUL 

Dumnezeul vostru” (Deut.6:16). 

 

“Si dupa ce L-a ispitit in toate felurile, diavolul a plecat de la El pana la un 

timp mai potrivit.” Asa s-a indepartat din pustie “balaurul, sarpele cel vechi, 

care e Diavolul si Satana” (Apocalipsa 20:2). O, el va continua sa 

comploteze si sa unelteasca in incercarea lui de a-L intercepta si impiedica 

pe Isus de la a indeplini rascumpararea pentru lume. De fapt, vom auzi ecoul 

satanic atunci cand Isus ne rascumpara pacatele, “Daca esti Fiul lui 

Dumnezeu, coboara de pe cruce” (Matei 27:40). Vom auzi mai multe despre 

aceasta in timpul vecerniilor de seara miercurea aici la Our Redeemer in 

timp ce continuam sa auzim cuvintele lui Isus rostite pe cand este pe cruce. 

Pentru moment, afara in pustie, Satana a pierdut batalia si aluneca de pe 

scena. 

 

Dar stati, dragi copii, se intampla ceva ce nu se mai intamplase nicodata 

inainte. Iata, Tapul Ispasitor se intoarce din pustie! Isus este singurul care s-a 

intors vreodata din pustietatea pacatului. Unde merge Isus? Ei bine, mai intai 

in Galileea – la Capernaum si Nazaret. Dar nu sta. Iata, Tapul Ispasitor se 

duce la Ierusalim, caci El nu este numai Cel care a fost manat in pustie, El 

este si Cel “care a cazut la sorti pentru DOMNUL” – Cel care va fi adus, nu 

de catre “Caiafa, care era mare preot in anul acela,” (Ioan 11:49) ci de 

catre adevaratul Mare Preot, Isus Hristosul. Hristos Victima, Hristos Preotul 

se va oferi pe Sine ca Jertfa pentru pacat pentru lume. 

 

“Si cum avem un Mare Preot insemnat care a strabatut cerurile, Isus, Fiul 

lui Dumnezeu, sa ramanem tari in marturisirea noastra. Caci noi nu avem 

un mare preot care nu poate sa aiba mila de slabiciunile noastre, ci Unul 

care in toate privintele a fost ispitit ca si noi, dar fara sa pacatuiasca. Sa ne 

apropiem cu incredere de Tronul Harului, ca sa primim mila si sa gasim har 

care sa ne ajute la vreme de nevoie” (Evrei 4:14-16). Amin. 


