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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

In Proverbe scriitorii sfinti prevad o comoara de intelepciune. Unul dintre 

proverbe este exprimat si apoi repetat cateva capitole mai tarziu, adica, 

“Este o cale care ii pare omului dreapta, dar sfarsitul ei este calea catre 

moarte” (Proverbe 14:12). Calea omului pare dreapta dar se sfarseste in 

moarte vesnica si osandire pentru nepocait. Calea lui Dumnezeu este dreapta 

si se sfarseste in Viata vesnica si mantuire pentru cei carora le pare rau de 

pacatul lor si care se uita catre Fiul Intrupat al lui Dumnezeu pentru iertare. 

 

In aceasta Joie Sfanta, textul pentru predica ne spune despre adevaratul 

Cuvant cu privire la Calea Vietii a lui Dumnezeu. Ascultati va rog la 1 Ioan 

5:6 in timp ce … 

 

… Urmam Calea Vietii 

 

“Acesta este El Cel care a venit prin apa si sange, Isus Hristos, nu numai cu 

apa ci cu Apa si Sange.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Acum, pe oricare dintre cele doua cai, adica, pe Calea Mortii sau pe Calea 

Vietii, este apa si sange. 

 

Calea mortii este calea omului, si cantaretul fredoneaza aratandu-ne calea, 

“Cum poate fi gresit cand pare atat de drept?” Calea mortii, cu propria ei apa 

blestemata si sange insuficient, e cu nasul pe sus in fata Atotputernicului. 

Este calea faraonului ce duce catre fireasca Judecata Divina pentru o 

asemenea necredinta.  



 

“Si DOMNUL i-a zis lui Moise, ‘Spune-i lui Aaron, “Ia-ti toiagul si   

intinde-ti mana peste apele Egiptului, peste raurile lor, canalele lor, si 

iazurile lor, si toate baltile lor cu apa, ca sa se prefaca in sange; si va fi 

sange in toata tara Egiptului, atat in vase de lemn cat si in vase de piatra.”’ 

Moise si Aaron au facut cum a poruncit DOMNUL; in vazul faraonului si in 

vazul slujitorilor lui, a ridicat toiagul si a lovit apa care era in Nil, si toata 

apa care era in Nil s-a prefacut in sange. Si pestele din Nil a murit; si Nilul 

s-a imputit, asa ca egiptenii n-au mai putut bea apa din Nil; si era sange in 

toata tara Egiptului” (Exodul 7:19-21). 

 

Ceea ce s-a intamplat intr-un loc izolat din Egipt ca sa inceapa Exodul 

Bisericii lui Iehova din tara robiei, se va intampla la scara globala ca parte a 

actiunilor de inceput ale DOMNULUI Dumnezeu pentru izbavirea Bisericii 

Sale. Ucenicul pe care il iubea Isus a scris despre acest lucru in Apocalipsa: 

 

“Atunci am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor sapte 

ingeri, ‘Duceti-va si varsati pe pamant cele sapte potire ale maniei lui 

Dumnezeu.’ Deci primul inger s-a dus si si-a varsat potirul pe pamant, si 

bube urat mirositoare si rele au lovit pe  oamenii care purtau semnul fiarei 

si se inchinau la icoana lui. Al doilea inger si-a varsat potirul in mare, si s-a 

facut ca sangele unui om mort, si tot ce era viu in mare a murit. Al treilea 

inger si-a varsat potirul in rauri si izvoare de apa, si ele s-au prefacut in 

sange. Si l-am auzit pe ingerul apei spunand, ‘Drept esti Tu in aceste 

judecati ale Tale, Tu cel care esti si ai  fost, Tu Cel Sfant’” (Apocalipsa 

16:1-5).  

 

Calea mortii este calea lui Pilat din Pont care cauta, desi in zadar pentru ca 

cuvantul sau este cuvantul omului, … care cauta o iertare prin apa si sange. 

Sau, asa cum sunt cuvintele sale documentate in Scripturi: “cand Pilat a 

vazut ca nu reusea nimic, ci incepuse sa se faca zarva, a luat apa si si-a 

spalat mainile inaintea multimii, spunand, ‘Sunt nevinovat de sangele 

acestui om; treaba voastra’” (Matei 27:24). 

 

Si ce sa mai spun? Caci nu-mi ajunge timpul sa povestesc despre Cain, 

Izabela, Demus, regele Saul, Nabal, despre Iuda si sincretisti, si despre 

prorocii falsi care cred, invata, marturisesc si practica Calea Mortii, care prin 

necredinta au cautat sa dea foc la Biserica, omorand prorocii, ucigand 

sufletele, decimand parohiile si aducand la tacere pe pastorii care predica 

Legea si Evanghelia pure. 



 

Nu te teme, turma mica, desi unii tradeaza Sangele nevinovat si altii se reped 

sa aplice un ordin de calus fizic oamenilor care sunt “hotarati sa nu stie 

nimic altceva intre voi decat Isus Hristos si pe El rastignit” (1 Corinteni 

2:2), totusi DOMNUL neincetat va face ca Cuvantul Sau pur sa mearga 

inainte si sa indeplineasca scopul Lui. Desi El a murit pe crucea blestemata, 

totusi se proclama Calea Vietii. Desi Trupul Sau a ramas tintuit pe lemn 

dupa ce S-a incredintat pe Sine in mainile primitoare ale Tatalui Sau, totusi 

Calea Vietii este dezvaluita in mod uimitor – caci “unul dintre ostasi I-a 

strapuns coasta cu o sulita, si de indata a iesit Sange si Apa” (Ioan 19:34). 

 

Aceasta este Calea Vietii. “Acesta este El Cel care a venit prin apa si sange, 

Isus Hristos, nu numai cu apa ci cu Apa si Sange.” 

 

Pastele ce a avut loc numai o data, o data pentru totdeauna, din Egipt a dus 

la apa si sange pentru  Biserica. Aceasta este oranduiala DOMNULUI pentru 

Prea Iubita Lui, adica, pentru Biserica Lui. Este apa Marii Rosii care 

izbaveste dupa cum “toti au fost botezati in Moise in nor si in mare” (1 

Corinteni 10:2); si este Pastele DOMNULUI in pustie care sustine si 

hraneste credinta fiilor lui Dumnezeu. Mai intai Botezul; pe urma Cina. 

Aceasta este Calea Vietii si vine prin Apa si Sange. In pregatirile preotesti 

curatirea cu apa era inaintea ingrijirilor de sange, si aceastea sunt numai “o 

umbra a lucrurilor bune care vor veni” (Evrei 10:1), care este Hristos. 

 

Aproape de inceputul pastoratului Sau, Isus a infaptuit primul Sau miracol la 

nunta din Cana. Mai intai a fost apa, fiind la indemana pentru ritualurile 

evreiesti de purificare. Apoi a fost ca Isus a prefacut-o in sangele strugurilor 

pentru ospatul de nunta ce continua. Aproape de sfarsitul serviciului Sau 

pamantesc, Isus a facut la fel. Mai intai a fost apa, fiind la indemana dupa 

obiceiul evreilor. Isus a spalat picioarele ucenicilor Lui ca sa-i pregateasca 

pentru Cina, tocmai cum i-a spus lui Petru, “Daca nu te spal Eu, nu vei avea 

parte deloc cu Mine” (Ioan 13:8). Apoi a fost ca Isus a declarat ca vinul de 

Paste este Sangele Sau, varsat pentru iertarea pacatelor. 

 

Jertfa data o singura data, o data pentru totdeauna de la Locul Capatanii este 

sursa de apa si de Sange pentru Biserica. Caci la scurt timp dupa ce Isus a 

proclamat Vestea Buna a Caii Vietii, din coasta Lui strapunsa “a iesit Sange 

si Apa” (Ioan 19:34). “Acesta este El Cel care a venit prin apa si sange, 

Isus Hristos, nu numai cu apa ci cu Apa si Sange.” 

 



Astfel nu e de mirare ca credinciosii merg la cristelnita inainte ca sa se 

ospateze la masa. Nu vedeti multimile de credinciosi calatorind pe Calea 

Vietii? Fiecare se duce la cristelnita de botez inainte de Cina. Sacramentul 

Botezului vine mai intai dupa cum fiecare e botezat in Hristos; dupa aceea  

urmeaza Sacramentul Cinei Domnului in care fiecare se impartaseste cu 

Isus. Spalarea mai intai, ospatarea pentru intotdeauna. Aceasta este Calea 

Vietii; “DOMNUL a facut lucrul acesta; este minunat in ochii nostri” 

(Psalmul 118:23).  

 

Iata acum, priviti prin ochii lui Ioan care a scris despre acei prea iubiti in 

Prezenta Domnului, adica, credinciosii “care au iesit din marele necaz;     

si-au spalat hainele si le-au albit in Sangele Mielului. De aceea sunt ei 

inaintea tronului lui Dumnezeu, si Il slujesc zi si noapte inlauntrul 

Templului Sau; si El Cel care sade pe tron ii va adaposti cu Prezenta Sa. Nu 

le va mai fi foame, si nici nu vor mai fi insetati; soarele nu ii va dogora, si 

nici vreo alta arsita. Caci Mielul din mijlocul Tronului le va fi Pastor, si El 

ii va conduce la izvoare de apa vie; si Dumnezeu va sterge fiecare lacrima 

din ochii lor” (Apocalipsa 7:14-17). 

 

Dragi botezati, “Acesta este El Cel care a venit prin apa si sange, Isus 

Hristos, nu numai cu apa ci cu Apa si Sangele.” Amin. 

 

 


