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Har, indurare si pace voua in Numele DOMNului Dumnezeul nostru; adica, 

in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

Se povesteste de catre o parohie care a avut probleme cu lilieci in clopotnita 

o istorioara fictiva. Au incercat sa scape de lilieci stricandu-le locurile in 

care stateau, dar liliecii au venit inapoi si si-au reconstruit adaposturile in 

biserica. Au pus difuzoare mari stereo in cladire cand ieseau liliecii noaptea 

si puneau sa cante muzica country-western ca sa-i tina la distanta dimineata. 

Dar din pacate, liliecii se intorceau in clopotnita. Apoi au gasit solutia. Au 

decis sa confirme liliecii si din ziua confirmatiei lor, liliecii au plecat si nu s-

au mai intors inapoi. 

 

Radem de asa ceva pentru o clipa foarte scurta si apoi ne intrebam ce e de 

ras; caci de fapt istorioara se axeaza pe un adevar trist ce se intampla de prea 

multe ori. Tinerii vin la Serviciile Divine, participa ani de zile la scoala de 

duminica si la orele de catehism si apoi cand sunt confirmati, se indeparteaza 

de Biserica si se departeaza de Domnul. 

 

Jessie, Tabitha si Henry, aceasta este ziua confirmatiei voastre si noi – adica 

voi, eu, familia voastra si familia bisericii voastre – demult am asteptat cu 

nerabdare aceasta zi. Ne bucuram ca voi trei veti face buna marturisire a 

credintei aici in prezenta a multor martori. Speram si ne rugam ca veti 

continua sa veniti la scoala de duminica si la Serviciile Divine. Domnul va 

invita sa va pregatiti pentru Cina Lui aici in fiecare saptamana. 

 

De aceea, aceasta predica de ziua confirmatiei voastre este in special pentru 

doi dintre voi. Si voi repede va intrebati, care doi? Raspunsul? Acestia doi 

… cel care ramane si cel ce se departeaza. Vi se spune asta dinainte, ca 

atunci cand se intampla lucrul acesta, sa va reamintiti Legea si Evanghelia si 

sa credeti un astfel de Cuvant al lui Dumnezeu. 

 



Textul predicii este lectura din Evanghelie data Bisericii pentru astazi. 

Ascultati va rog acel Cuvant Sfant al lui Dumnezeu in cadrul temei … 

 

“Liliecii din clopotnita” 

 

“Daca cineva Ma iubeste, va pazi Cuvantul Meu si Tatal Meu il va iubi, si 

Noi vom veni la el si vom locui impreuna cu el. Cel care nu Ma iubeste nu 

Imi pazeste Cuvintele; si Cuvantul pe care il auziti nu este al Meu ci al 

Tatalui care M-a trimis pe Mine. ‘Aceste lucruri vi le-am spus pe cand sunt 

inca cu voi. Dar Mangaietorul, Duhul Sfant, pe care Il va trimite Tatal in 

Numele Meu, va v-a invata toate lucrurile, si va v-a reaminti tot ce v-am 

spus Eu. Las pacea cu voi; pacea Mea v-o dau voua; nu va dau asa cum da 

lumea. Nu lasati sa vi se tulbure inimile, si nici nu le lasati sa se teama. M-

ati auzit spunandu-va, “O sa plec si o sa vin la voi.” Daca M-ati iubi, v-ati 

fi bucurat pentru ca Ma duc la Tatal; caci Tatal este mai mare decat Mine. 

Si v-am spus inainte ca toate acestea sa aiba loc, ca atunci cand se 

intampla, sa credeti.’” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. 

 

In aceasta lectura din Evanghelie, Isus vorbeste cu ucenicii Lui, in special cu 

Toma, Filip si Iuda (nu Iscarioteanul),  Il urmasera pe Domnul si Ii 

ascultasera invataturile si invatasera doctrinele Bisericii de aproape trei ani. 

Asta-i aproape la fel de mult cat ati fost voi trei la orele de Catehism. Dupa 

ce Toma Il intreba pe Isus despre Calea pe care mergea El, Rascumparatorul 

nostru a raspuns,  “Eu sunt Calea si Adevarul si Viata; nimeni nu vine la 

Tatal decat prin Mine” (Ioan 14:6). Filip cere sa Il vada pe Tatal. O Filipe, 

ai fost la lectii atata vreme si totusi pui o asemenea intrebare! Nu intelegi? 

Iuda intreaba cum li Se va arata Isus lor si nu lumii. Totusi Isus are rabdare 

si explica adevarul cu privire la Tatal si Fiul si Sfantul Duh. 

 

Isus stie in Ioan 14 unde Se duce. El este pe drumul catre cruce ca sa fie 

batut, scuipat, rastignit si sa moara pentru pacatele lumii. Apoi Isus se va 

ridica dintre morti victorios asupra mortii si diavolului. El se va inalta la cer 

si va trimite Duhul Sfant Care purcede de la Tatal si de la Fiul. Atat umilirea 

cat si slavirea lui Isus vor fi momente de incercari teribile pentru ucenici. 

Deci, Isus le spune, “Si v-am spus inainte ca toate acestea sa aiba loc, ca 

atunci cand se intampla, sa credeti.” El ii invata despre Legea care acuza si 

condamna, si despre Evanghelia care mangaie si iarta ca, dupa ce toate 

acestea au loc si ei au fugit de Isus si au pacatuit cumplit, sa-si reaminteasca 



Cuvantul lui Dumnezeu. Atunci le va aduce Duhul Sfant aminte de toate 

aceste lucruri. Astfel, li se spune ca Cuvantul este critic pentru ei pentru ca, 

mai tarziu, sa-si poata reaminti ca pocainta este un dar lucrat de Dumnezeu 

prin Cuvantul Sau si ei sa fie adusi inapoi la Trupul lui Hristos, care este 

Biserica. 

 

Isus stie in ce parte merge fiecare dintre voi in zilele, saptamanile si anii care 

sunt inaintea voastra … Tabitha, Henry si Jessie. In urmatorii ani veti merge 

in directii separate si s-ar putea sa nu fie pe calea sau dupa voia DOMNului 

Dumnezeu. Atractiile ce ne trag de la Dumnezeu sunt mari si chiar ati 

inceput sa le cunoasteti si trist, ati inceput deja sa le cadeti prada … de 

exemplu, sa lipsiti miercurea de la orele de catehism pentru un meci … sau 

sa ignorati scoala de duminica pentru ca ati stat pana tarziu sambata noaptea 

… sau sa aveti o atitudine fara de folos pentru Serviciul Divin. Unde va vor 

duce aceste lucruri in urmatorii zece ani? Nu stiu. Parintii si enoriasii nu stiu. 

Numai Dumnezeu stie. El nu vrea ca voi sa va departati de El, dar stie ca, 

intr-o masura sau alta, fiecare dintre voi se va departa. “Si v-am spus inainte 

ca toate acestea sa aiba loc, ca atunci cand se intampla, sa credeti.” 

 

Dupa ce am spus asta, va rog sa stiti ca nu ma leg de voi. Voi trei nu sunteti 

de fapt diferiti de nici unul dintre acesti adulti de aici din Serviciul Divin. 

Intr-o masura sau alta, ei, ca si mine, s-au departat. Unii au cazut in rusine 

mare si viciu. Altii au o atitudinea rea si nu le mai pasa de orele de studiu 

biblic sau de liturghia din Serviciul Divin sau sa sprijine lucrarea misionara. 

Ba chiar altii au si isi urmeaza prioritatile pentru sporturile de duminica 

dimineata sau sfarsiturile de saptamana departe de Domnul si de Biserica 

Lui. Chiar mentionarea acestor lucruri ii supara pe batranii adami de aici si 

ei fierb la asemenea vorbe ce acuza. Apoi ei pleaca de aici si flecaresc 

despre asemenea lucruri ce se spun in predica. “Si v-am spus inainte ca toate 

acestea sa aiba loc, ca atunci cand se intampla, sa credeti.” 

 

Desi asemenea ganduri si vorbe si fapte rele se vor intampla, Dumnezeu le 

cunoaste si se va ocupa de ele. Deci, cum trateaza El cu asemenea fii 

pacatosi si fiice neascultatoare ale pacatosului Adam? Pana aici Legea care 

ne arata pacatele noastre si ne acuza, caci raspunsul la aceasta intrebare este 

foarte neasteptat. Modul in care Dumnezeu trateaza cu pacatul si pacatosii 

este Evanghelia; adica, este Vestea Buna a iertarii lui Dumnezeu si unde este 

iertare, este si viata vesnica si mantuire.  

 



Dumnezeu Tatal, in indurarea Sa, bunatatea Sa si harul Sau, L-a dat pe Fiul 

Lui ca Mantuitor al lumii. In loc sa dea lumii ceea ce merita, Tatal a daruit 

creatiei Sale cazute si omenirii rebele ceea ce nu merita. De aceea, “nu lasati 

sa vi se tulbure inimile, si nici nu le lasati sa se teama.” Hristosul s-a  

intrupat de la Duhul Sfant, s-a nascut din Fecioara Maria si I s-a pus numele 

Isus. Fiul lui Dumnezeu este si Fiul Omului si Mantuitorul lumii. In viata Sa 

perfecta si in moartea lui care rascumpara pacatul Isus S-a dat pe Sine ca sa 

fie Rascumparatorul nostru … Cel Care ne-a rascumparat si El este Singurul 

Care care ridica pacatul de la lume, inclusiv al tau … pacatele trecutului tau, 

pacatele de acum si cele ale viitorului. “Si v-am spus inainte ca toate 

acestea sa aiba loc, ca atunci cand se intampla, sa credeti.” Si pentru ca 

Isus a inviat din morti, ai un viitor cu El, atat in zilele si anii dinainte cat si 

in vesnicia ce poate veni in orice clipa. 

 

Mangaietorul, Duhul Sfant, lucreaza credinta in inima prin Cuvantul despre 

aceasta Veste Buna. Asa a facut in botezul tau. Duhul Sfant face acest lucru 

in fiecare saptamana in Absolvire, cand esti iertat de toate pacatele tale in 

Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Acest Cuvant de mangaiere 

ce curata sufletul si reinnoieste duhul iti da pace. Sau, asa cum a facut Duhul 

Sfant ca sa fie scrise in Biblie chiar Cuvintele lui Isus ca sa ne aducem 

aminte, “Las pacea cu voi; pacea Mea v-o dau voua.” 

 

Ati invatat aceasta Veste Buna acasa, in Serviciul Divin, in scoala de 

duminica si in orele de catehism. Ati fost invatati adevarurile credintei 

crestine si ati asteptat cu nerabdare inca si mai mult din Evanghelia lui 

Dumnezeu; adica, ati asteptat cu nerabdare Cina Domnului. Vi s-a spus de 

ce se impartasesc oamenii si ce vor primi. Va aduceti aminte? “De ce” doriti 

sa va impartasiti cu Hristos este datorita Cuvantului Sau de invitatie la Masa 

Lui pentru iertarea tuturor pacatelor voastre. “Ce veti primi” este painea si 

Trupul lui Hristos, vinul si Sangele lui Isus, si iertarea tuturor pacatelor 

voastre. Pana aici Evanghelia. 

 

Acum o intrebare pentru ceilalti membri care se impartasesc ai parohiei. Va 

fi aici o clopotnita pentru ca liliecii sa se intoarca acasa? Cu alte cuvinte, va 

fi aici o parohie a crestinatatii ca sa-i primeasca inapoi pe acesti tineri cand 

se vor cai de pacatele lor si se vor intoarce?  Va fi cantata si auzita vechea 

liturghie a mantuirii prin har prin credinta in Hristos sau va fi litania unor 

marturii emotionale ale omului si ale presupuselor fapte bune? Va inlocui 

zgomotul de toba cristelnita de botez a harului? Vrea Dumnezeu ca Cuvantul 

Sau de Absolvire pura sa fie inlocuit cu legea ce poate fi stapanita si cu 



Evanghelia conditionata? Nu vei lua pozitie privitor la Cuvantul lui 

Dumnezeu in aceste vremuri de persecutie? Vrea Isus ca cineva sa se joace 

cu Cina Domnului, sa creeze indoiala si incertitudine, sa schimbe Cuvantul 

Sau sau ordonanta Sa? Cata doctrina falsa vrea Domnul sa fie introdusa in 

Biserica Sa si sa fie impusa copiiilor Sai? Intr-adevar, Hristos nu va locui cu 

un asemenea abuz si neglijenta a Adevarului. El Isi va lua sfesnicul si nu va 

mai fi prezent cu har cu o parohie care se indeparteaza de la Cuvantul Sau. 

Asta vreti pentru voi si pentru Henry, Jessie si Tabitha si pentru copiii de 

aici? Pana aici Legea. 

 

Tatal Si-a dat Fiul pentru lume si asta te include si pe tine. Isus S-a nascut 

pentru tine, a trait pentru tine, a indeplinit Legea perfect pentru tine. El Cel 

care este Adevarul a proclamat Adevarul pentru tine. Miracolele pe care El 

le-a facut au fost pentru tine. S-a dus in pustie ca sa-l invinga pe Diavol 

pentru tine. Isus a ingaduit sa fie rastignit in locul tau si dat din Sine Insusi 

ca sa multumeasca mania lui Dumnezeu pentru tine. Toate pacatele tale au 

fost platite. El a murit pentru tine si a fost pus in mormantul rece al mortii 

pentru tine. Isus a coborat in iad ca sa proclame pentru tine victoria asupra 

acelui loc parasit de Dumnezeu. Rascumparatorul nostru a inviat din morti 

pentru tine si S-a inaltat la cer pentru tine si in plus, este inca cu tine pentru 

totdeauna cu adevarat. Tatal si Fiul L-au trimis pe Duhul Sfant pentru tine si 

Duhul Sfant lucreaza prin Cuvant ca sa-ti dea credinta si sa te tina in singura 

credinta adevarata catre viata vesnica. Dumnezeu a dat botezul pentru tine si 

Isus Si-a dat Trupul si Sangele pentru tine pentru iertarea tuturor pacatelor 

tale. Hristosul a dat ingeri Bisericii Sale ca sa proclame in absolvire ca esti 

iertat de toate pacatele tale in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Pana aici Evanghelia.   

 

Isus a spus, “Daca cineva Ma iubeste, va pazi Cuvantul Meu si Tatal Meu il 

va iubi, si Noi vom veni la el si vom locui impreuna cu el. Cel care nu Ma 

iubeste nu Imi pazeste Cuvintele; si Cuvantul pe care il auziti nu este al Meu 

ci al Tatalui care M-a trimis pe Mine. ‘Aceste lucruri vi le-am spus pe cand 

sunt inca cu voi. Dar Mangaietorul, Duhul Sfant, pe care Il va trimite Tatal 

in Numele Meu, va v-a invata toate lucrurile, si va v-a reaminti tot ce v-am 

spus Eu. Las pacea cu voi; pacea Mea v-o dau voua; nu va dau asa cum da 

lumea. Nu lasati sa vi se tulbure inimile, si nici nu le lasati sa se teama. M-

ati auzit spunandu-va, “O sa plec si o sa vin la voi.” Daca M-ati iubi, v-ati 

fi bucurat pentru ca Ma duc la Tatal; caci Tatal este mai mare decat Mine. 

Si v-am spus inainte ca toate acestea sa aiba loc, ca atunci cand se 

intampla, sa credeti.’”  



Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. Amin. 

 

 

 

 

 


