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“Le voi spune fratilor mei despre Numele Tau 

in mijlocul adunarii Iti voi da lauda.” Psalmul 22:22 

 

Dragi botezati, 

 

La inceputul perioadei anului bisericesc de Epifanie (Epifania Domnului = 

sarbatoare crestina, ce se tine pe 6 ianuarie, care comemoreaza aratarea lui 

Isus inaintea neamurilor in persoana magilor) auzim Glasul din ceruri in 

timp ce se uita la Duhul Sfant cum se pogoara asupra Singurului Sau Fiu 

nascut care sta in apa Iordanului. Isus e botezat ca sa implineasca toata 

neprihanirea si facand acest lucru, sfinteste apele lumii pentru Sfantul Botez. 

Dumnezeu Tatal spune, “Acesta este Fiul Meu Prea Iubit, in Care Imi 

gasesc placerea” (Matei 3:17). 

 

La sfarsitul perioadei de Epifanie auzim acelasi Glas – de data aceasta   

dintr-un nor pe muntele pe care Isus e schimbat la fata. In aceasta Duminica 

a Schimbarii la Fata, cu trei zile inainte de Miercurea Cenusii (Miercurea 

Cenusii = prima zi a Postului Pastelui) si de inceputul Postului Pastelui, Fiul 

vesnic al lui Dumnezeu arata slava ce este a Lui din vesnicie. Dumnezeu 

Tatal spune, “Acesta este Fiul Meu Prea Iubit, in Care Imi gasesc placerea. 

Sa-L ascultati”(Matei 17:5). 

 

Tatal nostru vorbeste si le spune ucenicilor lui Isus “Sa-L ascultati.”Cand in 

aceasta lume se aude Cuvantul Tatalui este important si bine fac crestinii de 

toate varstele si din toate locurile ca Il asculta. Una dintre primele reactii 

este sa punem intrebarea, “De ce?” Dar considerand ca cel care vorbeste este 

DOMNUL Dumnezeu Atotputernic, nimeni nu trebuie sa indrazneasca sa-I 

puna lui Dumnezeu intrebarea, “De ce?’ Credeti-ma, deja e un lucru 

inspaimantator sa incerc sa explic “de ce” si acesta explicatie e intreprinsa 

numai pentru ca Dumnezeu a explicat “de ce” in Cuvantul sau Sfant. 

 

De fapt si de drept, invatam de ce trebuie sa ascultam de Isus Hristos in timp 

ce Il ascultam. Prin urmare, tema pentru predica de astazi si pentru predicile 



care urmeaza in perioada Postului Pastelui si  a Saptamanii Sfinte este … 

“Sa-L ascultati!” 

 

Luca 9:28-36 – Cam la opt zile dupa vorbele acestea (Isus) i-a luat cu El pe 

Petru si Ioan si Iacov, si S-a dus sus pe munte sa se roage. Si pe cand se 

ruga, I s-a schimbat infatisarea fetei, si vesmantul Lui s-a facut alb 

stralucitor. Si iata, vorbeau doi barbati cu El, Moise si Ilie, care au aparut 

in slava si au vorbit de exodul Lui, pe care urma El sa-L indeplineasca in 

Ierusalim. Acum, Petru si cei care erau cu el erau ingreunati de somn, si 

cand s-au trezit au vazut slava Lui si pe cei doi barbati care stateau cu El. 

Pe cand se desparteau barbatii de El, Petru I-a spus lui Isus, “Invatatorule, 

e bine ca suntem aici; sa facem trei colibe, una pentru Tine si una pentru 

Moise si una pentru Ilie” – fara sa stie ce spune. Pe cand vorbea el asa, a 

venit un nor si i-a acoperit cu umbra lui; si s-au temut cand au intrat in nor. 

Si s-a auzit un Glas din nor, spunand, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; 

sa-L ascultati!” Si dupa ce  a vorbit Glasul, Isus a ramas singur. Si au tacut 

si nu au spus nimanui in zilele acelea ce vazusera. 

 

Pana aici Cuvantul inspirat si fara greseala al DOMNULUI Dumnezeul 

nostru. 

 

Pentru Petru, Iacov si Ioan, sa fie pe munte cu Fiul Intrupat al lui Dumnezeu 

atunci cand I s-a modificat infatisarea fetei si vesmantul I s-a schimbat este 

un eveniment care depaseste timpul si spatiul. Cu siguranta ca aceasta 

Epifanie a lui Emanuil, ca si Botezul vostru si Sfanta Impartasanie, este unul 

dintre acele evenimente ale zilei a opta care au loc in cadrul, si totusi in 

afara, celor sapte zile ale acestei lumi si in Prezenta DOMNULUI. Se aude 

Glasul Tatalui si El ii indruma pe cei trei cu privire la Fiul Sau, in special  

sa-L auda pe Fiul lui Dumnezeu atunci cand vorbeste. 

 

1. O porunca. 

 

In primul rand este porunca Tatalui si ca orice alta porunca din gura lui 

Dumnezeu, nu este optionala si nici nu este o sugestie divina. S-a auzit un 

Glas din nor, spunand, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” 

Ucenicii DOMNULUI trebuie sa-L asculte pe Isus pentru ca vor auzi Glasul 

lui Dumnezeu, pentru ca acesta este Cuvantul lui Dumnezeu si acest Cuvant 

este Dumnezeu. Orice spune DOMNUL Dumnezeu trebuie sa se auda.    

Intr-un asemenea caz, daca cineva spune ceva drept raspuns DOMNULUI, 

raspunsul potrivit si intelept este ce a spus baiatul Samuel atunci cand 



Dumnezeu l-a chemat pe nume in noapte. Baiatul a raspuns, “Vorbeste, caci 

slujitorul Tau aude” (1 Samuel 3:10). Asta asteapta DOMNUL – El 

porunceste ascultarea Cuvantului, nu niste vorbe goale despre a face fapte 

cum ar fi ridicarea a trei colibe. 

 

Sa neglijezi sa asculti Cuvantul este pacat, pentru ca Dumnezeu Tatal a rostit 

aceasta porunca si El asteapta sa fie auzit si El asteapta sa fie ascultat. A 

evita sa auzi ceea ce spune Isus este o incalcare a si impotriva vointei sfinte 

a lui Dumnezeu. Sa-ti astupi urechile la ceea ce spune Fiul inseamna sa-ti 

astupi urechile la ceea ce spune Tatal, pentru ca Fiul si Tatal sunt Unul 

impreuna cu Duhul Sfant. Gura cascata a iadului ii asteapta pe cei care nu 

asculta nici de Tatal, nici de Fiul. Intr-adevar, iazul de foc va fi locuinta 

vesnica pentru cei care intorc o ureche surda poruncii Tatalui si neglijeaza 

Singurul lucru necesar – si anume, sa stea la picioarele lui Isus si sa-L auda; 

sa fie in Prezenta DOMNULUI si sa asculte Cuvantul. 

 

2. O posibilitate de a auzi. 

 

In al doilea rand, in mila Sa, Tatal nu osandeste lumea si pe fiecare dintre 

noi cu o asemenea executare a judecatii. Mai degraba, El ne acorda o 

posibilitate de a auzi. S-a auzit un Glas din nor, spunand, “Acesta este Fiul 

Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” Audienta aceasta nu este numai o audiere 

judecatoreasca cu singurul scop de a asculta o acuzatie impotriva omenirii si 

impunerea pedepsei cu moartea a ascultatorului. In loc, Tatal anunta ca Isus 

este Fiul Sau Prea Iubit pe care El L-a trimis ca sa fie Mantuitorul lumii si 

Rascumparatorul tuturor oamenilor – o Lumina sa lumineze pe neamuri si 

Slava poporului Sau Israel. “Caci Dumnezeu nu Si-a trimis Fiul in lume ca 

sa osandeasca lumea, ci ca lumea sa fie mantuita prin El” (Ioan 3:17).  

 

“Caci Legea a fost data prin Moise, dar harul si adevarul au venit prin Isus 

Hristos” (Ioan 1:17). Acest Moise, care vorbea cu Isus impreuna cu Ilie, 

vorbise despre Mantuitorul fagaduit. In Deuteronom, Moise le-a comunicat 

copiilor lui Dumnezeu, “DOMNUL Dumnezeu va va ridica dintre fratii 

vostri un Proroc asa cum m-a ridicat pe mine. Sa-L ascultati in tot ce va va 

spune” (Faptele apostolilor  3:22).  

 

Isus este Prorocul fagaduit si ni s-a acordat o posibilitate de a auzi. Sa ne 

astupam urechile ca sa nu auzim Cuvantul lui Dumnezeu inseamna sa 

astupam organul prin care Duhul Sfant Isi face lucrarea plina de har de a da 

cunoastere, incuviintare si incredere. Astfel, fara acest dar de credinta 



generat de Duhul Sfant, caci “fara credinta e cu neputinta sa-I fim pe plac” 

(Evrei 11:6) o persoana e pierduta “caci tot ceea ce nu porneste din 

credinta e pacat” (Romani 14:23). “Credinta vine de la ceea ce se aude, si 

ceea ce se aude vine prin propavaduirea lui Hristos” (Romani 10:17). Una 

dintre vorbele cele mai des documentate ale lui Isus este aceasta, “Cine are 

urechi de auzit, sa auda” (Matei 11:15). 

  

3. Continut. 

 

Al treilea motiv pentru care trebuie sa-L ascultam pe Mantuitor este 

continutul a ceea se spune El. Tatal a depus marturie, “Acesta este Fiul Meu, 

Alesul Meu; sa-L  ascultati!”Ceea ce Fiul lui Dumnezeu are de spus este 

important. Continutul a ceea ce vorbeste El este absolut critic. Asa ca 

intrebati, care este continutul vorbelor lui Isus pe care urmeaza sa le auzim? 

Raspunsul este Exodul Sau. “Si iata, vorbeau doi barbati cu El, Moise si 

Ilie, care au aparut in slava si au vorbit de exodul Lui, pe care urma El sa-L 

indeplineasca in Ierusalim.” 

 

Exodul lui Isus avea sa aiba loc dupa sarbatoarea evreiasca ce comemoreaza 

iesirea evreilor din Egipt, atunci cand va pleca din Cetatea Sfanta si va fi 

condus in afara portilor si catre locul blestemat unde crucile erau infipte in 

pamant. Aici Exodul Fiului Intrupat al lui Dumnezeu avea sa aiba loc pe 

cand Mielul lui Dumnezeu rascumpara pacatele lumii si trecea prin 

intunericul Zilei si prin marea rosie a Sangelui Sau varsat. La moartea lui 

Dumnezeu, duhul Sau Si-a parasit trupul care s-a frant pentru voi. Dar 

Exodul lui Hristos nu s-a sfarsit aici, caci El S-a ridicat din morti si a plecat 

de la mormant. Inviat in carne si oase, cu trupul si duhul reunite, Isus cel 

glorios si victorios S-a inaltat la cer si Si-a reluat locul la dreapta Tatalui. 

Hristosul S-a intors si a intrat in tara fagaduita a Paradisului. 

 

“Neprihanirea lui Dumnezeu s-a aratat separat de lege, desi Legea si 

Prorocii ii dau marturie, neprihanirea lui Dumnezeu prin credinta in Isus 

Hristos pentru toti cei care cred. Caci nu este nici o deosebire; pentru ca 

toti au pacatuit si nu au ajuns la slava lui Dumnezeu, sunt socotiti 

neprihaniti prin Harul Sau ca un dar, prin rascumpararea care este in 

Hristos Isus, pe care Dumnezeu L-a oferit ca ispasire prin Sangele Sau, care 

sa se primeasca prin credinta. Acest lucru a fost ca sa se arate neprihanirea 

lui Dumnezeu, pentru ca in divina Sa rabdare El trecuse cu vederea pacatele 

vechi; a fost ca sa dovedeasca in prezent ca El Insusi este neprihanit si ca sa 

socoteasca neprihanit pe cel care are credinta in Isus” (Romani 3:21-26). 



 

4. Contextul atunci. 

 

Tatal vorbeste, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” si 

contextul acestor cuvinte este important. Petru, Iacov si Ioan erau martori ai 

glorioasei schimbari a lui Isus si asta era o experienta de varf de munte. Vor 

fi chemati totusi, sa calatoreasca cu Isus in prima parte a Exodului Sau. 

Facand asta vor fi martori ai smeririi lui Hristos cand “El S-a smerit si a 

devenit ascultator pana la moarte, chiar moartea pe cruce” (Filipeni 2:8). 

Ucenicii Il vor auzi pe Fiul Omului vorbind Cuvantul si apoi vor privi cum 

se desfasoara evenimentele pe care le-a ingaduit Dumnezeu. Ceea ce au 

vazut i-a tulburat – Fiul lui Dumnezeu luand postura si chemarea unui sclav 

cu un stergar si un vas ca sa le spele picioarele pe cand le curata sufletele – 

Isus rugandu-se singur in Gradina Ghetsimani – strajerii arestandu-L pe 

Invatator in intunericul noptii. In asemenea momente, o credinta ce se 

bazeaza pe ceea ce vezi e o cauza pierduta. De aceea, lui Petru, Iacov si Ioan 

li se spune, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” si astfel 

“umblam prin credinta, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). 

 

Ucenicii Il vor auzi pe DOMNUL Isus vorbind Cuvantul lui Dumnezeu si 

apoi il vor intelege cu totul pe dos in vietile lor. Il vor auzi pe Isus spunandu-

le,  “Iata, mergem la Ierusalim; si Fiul Omului va fi dat pe mana capeteniei 

preotilor si a carturarilor, si ei Il vor osandi la moarte, si Il vor da pe mana 

neamurilor ca sa fie batjocorit si biciuit si rastignit, si El va invia in a treia 

zi” (Matei 20:18-19)  si vor adormi cand Isus are  nevoie de ei cel mai mult, 

vor scoate sabia ca sa-L salveze pe Isus, Il vor tagadui si Il vor parasi pe 

cand Isi va continua El Exodul. In asemenea clipe, o credinta care se bazeaza 

pe sine – fie emotii, reactii, fapte sau ticalosii – este fara speranta. De aceea 

Petru, Iacov si Ioan aud Glasul din nor, “Acesta este Fiul Meu, Alesul Meu; 

sa-L ascultati!” si prin urmare “dragostea sta  nu in faptul ca noi L-am iubit 

pe Dumnezeu, ci ca El ne-a iubit pe noi  si L-a trimis pe Fiul Sau ca sa fie 

ispasirea pentru pacatele noastre” (1 Ioan 4:10).  

 

5. Contextul acum. 

 

Asa cum Petru, Iacov si Ioan au fost in Prezenta DOMNULUI si a lui Moise 

si a lui Ilie in acea a opta zi pe Muntele Schimbarii la Fata, asa si voi sunteti 

in Prezenta DOMNULUI in aceasta zi cand ingerii si arhanghelii si toata 

compania cerului lauda si maresc pe Hristosul Rastignit, Inviat si Inaltat. Si 

asa cum a fost bine pentru cei trei ucenici sa fie acolo, asa e bine si pentru 



voi sa fiti astazi aici. Dar asa cum si ei au trebuit sa se intoarca in valea de 

jos, asa trebuie si voi. Asa cum Hristos a mers cu ei, merge si cu voi. Asa 

cum Glasul Tatalui le-a vorbit lor, tot asa auzim si noi “Acesta este Fiul 

Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” 

 

Explicatia de ce este la fel cu ce ati auzit. Va intoarceti la vietile traite acolo 

unde “natiile se vor ridica impotriva natiilor, imparatiile impotriva 

imparatiilor, si vor fi foamete si cutremure in diferite locuri” (Matei 24:7). 

Va fi important sa-L auzim pe Isus spunand, “Eu SUNT cu voi intotdeauna, 

chiar pana la sfarsitul veacurilor” (Matei 28:20). Va intoarceti la locuri si 

vocatii in care de multe ori veti da gres si nu veti ajunge la slava lui 

Dumnezeu. In fiecare a opta zi veti face bine sa veniti aici si sa-I auziti 

iertarea castigata pentru voi si sa stiti ca voi, datorita Botezului vostru in 

Hristos faceti parte din Exodul Lui si ati fost rastigniti cu Hristos si luati 

parte egala la Invierea Lui. 

 

Dragi botezati, cand suntem loviti de suferinta, boala, durere, necaz, rani sau 

sanatate subreda, este important sa respectam Glasul care spune, “Acesta 

este Fiul Meu, Alesul Meu; sa-L ascultati!” si sa-L auzim pe Fiul glorios al 

lui Dumnezeu spunand, “Si dupa ce ma voi duce si voi pregati un loc pentru 

voi, voi veni din nou si va voi lua la Mine, ca acolo unde sunt Eu sa fiti si 

voi” (Ioan 14:3). 

 

Sau, asa cum declara strofa imnului pe care il vom canta la sfarsitul 

serviciului divin din aceasta dimineata … 

 

“E bine, Doamne, sa fim aici. 

 Totusi nu putem ramane; 

Dar pentru ca Tu ne poruncesti sa parasim muntele, 

 Vino cu noi in campie.” (TLH 135, st.5) 

 

De-a lungul perioadei de pocainta a Postului Pastelui si pana de Paste, tema 

predicilor noastre aici la Our Redeemer va fi “Sa-L ascultati.” Va invit, va 

incurajez si va rog sa veniti in aceasta casa sfanta si sa auziti Cuvantul lui 

Dumnezeu si sa-L urmati pe Isus in aceasta calatorie ce ne pregateste pentru 

Paste. Miercurea asta este Miercurea Cenusii si sunteti invitati sa fiti aici pe 

cand … “Urmam Sangele.” Amin. 

 



“Doamne, la cine sa ne ducem? Tu ai cuvintele vietii vesnice. Si noi am 

ajuns sa credem si sa cunoastem ca Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului 

viu” (Ioan 6:68-69). Amin. 

 

 

 


