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E timpul să vă treziţi din somn! – Romani 13:11-14 

 

  Pentru biserica aceasta (Harul, Ineu), învăţătura din ultimii ani s-a concentrat pe creşterea şi pe 

maturizarea spirituală. Sunt conştient că Dumnezeu poate şi vrea să facă lucruri mari prin oameni sfinţi, 

oameni dedicaţi, plini de pasiune pentru gloria Sa şi pentru mântuirea celor din jur. De fapt, în declaraţia de 

scop a bisericii noastre este specificat faptul că vrem să fim plini de pasiune pentru Dumnezeu şi de 

compasiune pentru cei din jur. Asta este ceea ce-Şi doreşte Dumnezeu de la Biserica Sa. Şi dacă de multe ori 

El nu lucrează aşa cum ar vrea este din cauză că noi nu suntem gata să acceptăm lucrarea Lui şi să aplicăm 

învăţătura Sa în trăirea noastră. Aud atâţia oameni simpli şi lucrători din bisericile evanghelice rugându-se 

pentru trezire spirituală. În cadrul grupului de păstori din comunitatea de Arad era un grup care se întâlnea în 

fiecare luni dimineaţa cu o jumătate de oră înainte de a veni restul păstorilor la întâlnire, să se roage pentru 

trezire spirituală. Cred că nicio altă dorinţă, nicio altă rugăciune, nu a animat mai mult sufletele celor 

credincioşi în ultimii douăzeci de ani ca dorinţa de a vedea focul trezirii spirituale aprinzându-se în bisericile 

evanghelice şi extinzându-se în întreaga ţară şi apoi până la marginile pământului. Trezirea spirituală a 

devenit unul dintre subiectele discutate şi disputate în bisericile evanghelice. Unii predică despre ea şi plâng 

pentru ea. Alţii spun că nu are rost să ne rugăm pentru trezire spirituală pentru că Biblia spune că în vremurile 

din urmă va avea loc lepădarea de credinţă, apostazia celor nestatornici, nicidecum treziri spirituale.  

Îmi aduc aminte că nu a trecut foarte mult timp după ce Dumnezeu m-a mântuit, că a ajuns în mâinile 

mele o carte despre lucrările speciale de trezire spirituală realizate de Dumnezeu în diferite părţi ale lumii în 

Istoria Bisericii. Nu vă pot descrie ce sentimente mă încercau în zilele şi săptămânile acelea. Eram îndrăgostit 

de Salvatorul meu şi eram îndurerat din pricina oamenilor nemântuiţi din jurul meu. Mă vedeam pe mine 

altfel – păcătos salvat prin har. Îl vedeam Pe Dumnezeu altfel – viu, prezent, capabil de orice lucrare 

supranaturală. Dar îi vedeam şi pe cei din jurul meu altfel decât până atunci – îi vedeam pierduţi. Atunci s-a 

născut în inima mea o dorinţă extraordinară de a sta la dispoziţia lui Dumnezeu, de a mă sfinţi astfel încât să 

poată lucra prin mine. Dar ştiţi ce s-a întâmplat? Pasiunea, focul s-a stins. Recunosc că a rămas mereu în 

inima mea o scânteie, o dorinţă de a vedea mâna lui Dumnezeu la lucru într-un mod special, dar nu mai era 

acelaşi foc. Am văzut oameni cu multă vechime în biserică luptând să supravieţuiască d.p.d.v. spiritual de pe-

o zi pe alta, confruntându-se cu fel şi fel de probleme, de porniri nu tocmai creştineşti, de obiceiuri, de 

preocupări frivole. Şi e greu să păstrezi o picătură de apă fiartă într-un pahar cu apă rece. Picătura aceea va lua 

temperatura mediului în care intră. Tragedia este că acest lucru se întâmplă în fiecare biserică, din fiecare 

localitate, din fiecare ţară de pe faţa pământului. Aşa că majoritatea bisericilor evanghelice (ca să nu spun 

toate – las loc aici pentru vreuna despre care nu am auzit) au ajuns reci, formale şi complet neputincioase. Pe 

scurt, au aţipit în somnul nepăsării. Pentru noi ca biserică locală, anul 2013 va fi, cel puţin la nivelul 

învăţăturii care va fi oferită, „Anul Trezirii Spirituale”. Însă, mă rog din toată inima, cu smerenie şi 

sinceritate, ca Dumnezeu să folosească Cuvântul care va fi predicat pentru a aprinde focul trezirii spirituale în 

noi, printre noi şi apoi prin noi în toată ţara. Cu dorinţa aceasta în inimă m-am gândit să încep din prima zi a 

anului învăţătura despre trezire spirituală, aşa că mesajul meu inspirat din Epistola lui Pavel către Romani 

13:11-14 se numeşte „E timpul să vă treziţi din somn!” 

I. Cadrul trezirii. Aş vrea să ne uităm mai întâi la cadrul, la contextul în care ne aflăm să vedem 

dacă este propice trezirii spirituale sau nu.  

A. Conştientizarea nevoii de trezire. Orice trezire spirituală începe cu conştientizarea nevoii de 

trezire. De foarte multe ori găsim situaţii în Scriptură când Dumnezeu vrea să facă o lucrare specială, 

dar nu o face până când oamenii nu conştientizează că au nevoie de intervenţia lui Dumnezeu. În 

cărţile lui Moise, de nenumărate ori Dumnezeu spune: Eu vă voi purta de grijă, vă voi proteja şi vă 

voi binecuvânta casele şi ţara dacă veţi asculta de Mine. Vreau să lucrez în voi şi prin voi, vreau să 

aduc binecuvântare, dacă voi conştientizaţi că aveţi nevoie de ea. Şi s-a dovedit că poporul lui 

Dumnezeu prefera mai degrabă să zacă în prăpăd şi blestem decât să recunoască faptul că are nevoie 

de intervenţia lui Dumnezeu. În cele din urmă, când nu mai putea suporta situaţia aceea, începea să 

conştientizeze că Dumnezeu poate lucra şi începea să strige către El. În Noul Testament, Domnul Isus 

plângea starea cumplită în care ajunsese Ierusalimul nepocăit şi spunea: „Ierusalime, Ierusalime, care 
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omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi 

cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut!” (Matei 23:37). Cu atâta durere, Cristos spune: Eu 

am vrut, dar voi n-aţi vrut.  

B. Cunoaşterea împrejurărilor în care ne aflăm. Apostolul Pavel vorbeşte în textul acesta despre 

conştientizarea nevoii de trezire care vine în urma cunoaşterii împrejurărilor în care ne aflăm. El 

spune: „Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm”. În ce împrejurări ne 

aflăm? Mai întâi, Pavel vorbeşte despre o vreme de cădere în adormire spirituală. 

 1. Căderea în adormire. Lumea întreagă este amorţită de somnul nepăsării, al indiferenţei faţă de 

lucrurile veşnice. O, este foarte trează pentru păcatele şi patimile ei spurcate, dar este complet 

nesimţitoare în ceea ce priveşte veşnicia ei. Problema devine şi mai dureroasă când conştientizăm că 

cei mai mulţi credincioşi din bisericile evanghelice se află în aceeaşi stare. Şi împrejurările în care ne 

aflăm sunt cumplite pentru că Biserica lui Cristos moţăie de somn; Mirele este gata să revină şi 

Mireasa doarme. Bisericile locale au ajuns, după cum se exprima un predicator irlandez, Ian Paisley, 

un fel de dormitoare mari în care credincioşii dorm somnul nepăsării. Şi dorm atât de profund şi de 

comod că nimeni n-ar vrea să se mai scoale. Se supără atunci când o predică răsună ca un tunet în 

urechile lor, pentru că le-ai deranjat somnul. Atitudinea celor mai mulţi spune: „Să nu cumva să 

îndrăzneşti să ne trezeşti! Vrem să dormim mai departe. Nu ne tulbura somnul, că altfel facem 

scandal”. Care sunt cauzele pentru care Biserica a căzut în adormire, ce o face să doarmă atât de 

adânc? 

 a). Complacerea în păcat. Cel mai nociv uşor depistabil motiv este complacerea în păcat. Păcatul a 

pus stăpânire pe mulţi creştini, le place păcatul, consideră că le aduce beneficii temporare, şi preferă 

să trăiască în păcat. Cunosc atât de mulţi oameni care cunosc Evanghelia, care au făcut legământ cu 

Domnul, care au cântat: „În urmă-i lumea, ’nainte-i Isus şi înapoi eu nu voi da”; cunosc oameni care 

înainte să intre în apa botezului au cântat şi au mărturisit prin aceasta în faţa bisericii: „Renunţ la 

lume, dar nu la Isus”, dar care au fost prinşi de păcat, au gustat din plăcerile de-o clipă ale păcatului 

şi acum trăiesc nu ca sfinţii, ci ca demonii din iad. Apostolul Pavel foloseşte aici un exemplu dintr-o 

situaţie reală pentru a ne vorbi despre importanţa trezirii. Făcea lucrul acesta adesea, când se folosea 

de situaţii din lumea reală, fizică pentru a vorbi despre adevăruri din lumea spirituală, folosea imagini 

din lumea naturală pentru a ilustra adevăruri supranaturale. De exemplu, când a vorbit despre armura 

Duhului Sfânt, despre armele spirituale necesare oricărui creştin implicat în lupta spirituală împotriva 

domniilor şi stăpânirilor veacului acestuia, a ilustrat lucrul acesta folosindu-se de armura unui soldat 

roman. Când a vrut să vorbească despre perseverenţa în alergarea spre cer, s-a folosit de imaginea 

jocurilor sportive din vremea aceea. Acum Pavel se foloseşte din nou de o situaţie reală pentru a ne 

descrie adevăruri spirituale, şi anume: se foloseşte de viaţa soldaţilor romani. Soldaţii romani aveau o 

responsabilitate enormă de a-l proteja pe imperator, pe supuşii acestuia şi, implicit, interesele lor. 

Responsabilitatea aceasta era atât de mare încât trăiau sau mureau pentru Imperiul lor şi pentru 

imperatorul lor. Aşa că trebuia să fie mereu în alertă, să fie înarmaţi şi gata de luptă atunci când 

sunetul trâmbiţei avea să sune adunarea. Se întâmpla însă că în zilele de dinainte de luptă, în 

aşteptarea aceea unii începeau să facă lucruri nelegiuite. Erau vizitaţi în tabără de femei uşuratice şi 

începeau orgiile. Se apucau să bea şi se îmbătau în ultimul hal. Unul dintre „sporturile” la modă în 

astfel de contexte era întrecerea de băut. Făceau concursuri să vadă care dintre ei este cel mai 

rezistent la băut, acela era considerat tare, puternic, bărbat adevărat.  

  Pavel descrie aici împrejurarea în care toţi sunt beţi şi murdari şi la propriu şi la figurat, şi la 

trup şi la suflet din cauza a ceea se întâmplase peste noapte şi este momentul când noaptea este pe 

sfârşite şi încep să mijească zorile. Imaginaţi-vă că intra un superior în cort şi-i găsea pe toţi în 

situaţia aceea degradantă şi începea să strige: „Treziţi-vă destrăbălaţilor! E vreme de război şi voi 

dormiţi în beţia voastră? Deşteptaţi-vă şi puneţi-vă armele pe voi! Vegheaţi că e vremea de luptă!” 

Acesta este strigătul apostolului Pavel către biserica lui Isus Cristos adormită în păcat: „Treziţi-vă, nu 

mai dormiţi! Păcatul v-a adormit, treziţi-vă!” Ascultă glasul care-ţi spune: „Trezeşte-te creştine! Nu e 

vremea de dormit, e vreme de război, trezeşte-te!” O altă cauză care duce biserica în adormire:  
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b). Comoditatea spirituală. O, cred că aceasta este una dintre cele mai mari probleme ale bisericii 

contemporane: comoditatea spirituală. Fiecare îşi vede de drumul lui, de treburile lui, de căile lui, de 

casa lui şi nu-i mai pasă de nimic altceva. Pasiunea celor mai mulţi s-a stins, dragostea s-a răcit şi au 

ajuns cu toţii căldicei ca Biserica din Efes. Cristos spune şi astăzi: „Ce am împotriva ta este că ţi-ai 

părăsit dragostea dintâi”. Mai ştii cum erai la început când ai fost mântuit? Mai ţii minte cum lăsai 

totul şi plecai la închinare cu câţiva fraţi bătrâni şi câte surori analfabete? Mai ştii cum ardea inima-n 

tine să fii sfânt, să nu-l întristezi pe Cel care a murit pentru tine? Şi acum ai ajuns atât de comod, de 

rece. Orice s-ar spune de la amvon, pe tine nu te mai mişcă; orice ai citi în Cuvânt nu te mai 

cercetează. Cristos spune: „Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut;  pocăieşte-te şi întoarce-te la 

Dumnezeu” (Apoc. 2:5). Strigă Cristos: „Treziţi-vă că nu-i vremea de dormit. Împrejurările în care vă 

aflaţi nu vă permit să dormiţi. Ridicaţi-vă din beţia, din amorţeala voastră spirituală.” În Isaia 52:1 

Dumnezeu striga la poporul Său şi ar trebui să răsune astăzi în urechile noastre: „Trezeşte-te, trezeşte-

te! Îmbracă-te în podoaba ta Sioane!”. Pavel spune şi el în Efeseni 5:14: „Deşteaptă-te tu care 

dormi, scoală-te din morţi şi Cristos te va lumina”. O altă cauză a adormirii bisericii: 

c). Confuzia spirituală. Unii au mers după atâtea năluci teologice, încântaţi de fel şi fel de experienţe 

şi învăţături, încât nu mai ştiu ce să creadă. Mintea li s-a înceţoşat şi nu mai au discernământ spiritual. 

Nu mai ştiu să distingă între bine şi rău, real şi fals, adevăr şi minciună. Biserica e ameţită de cap, 

îmbătată de învăţături străine. Nu-i de mirare că a adormit. Mireasa a Domnului Isus poate fi numită 

„Frumoasa din pădurea adormită” sau „Adormita din pădurea frumoasă”. 

 2. Colapsul bisericii. Da, Biserica a căzut în păcat, lâncezeşte în comoditatea ei spirituală, lipsită de 

vlagă, de pasiune, de foc sfânt, confuză, ameţită, îmbătată de cap, nemaiputând să se ridice din 

amorţeală. Nu este de mirare că a ajuns în colapsul acesta al neputinţei. Dacă ar fi să caracterizez 

biserica secolului XXI într-un singur cuvânt, cred că acesta mi-ar descrie cel mai bine gândurile: este 

„neputincioasă”. Am rămas cu formele, la care ţinem şi cu dinţii, confundându-le cu esenţa. 

Tradiţionalismul şi legalismul pe de-o parte şi libertinajul religios pe de altă parte au golit biserica de 

esenţă şi a rămas ca un vas frumos de aur, dar din care nu mai curge uleiul sfânt, nu mai curge 

puterea. E gol. Biserica este neputincioasă: neputinţă în rugăciune, neputinţă în trăire, neputinţă în 

mărturisire. O, Doamne, câtă nevoie avem de trezire! Contextul e cumplit, întunericul e îngrozitor. 

Dar daţi-mi voie să vă spun că cu cât întunericul e mai gros, mai negru, cu atât lumina lui Dumnezeu 

poate străluci mai tare. David spunea în Psalmul 139: „Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos 

pentru Tine, ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul ca lumina” (v. 12). Atunci când a început 

trezirea din Ţara Galilor din 1904-1905 întunericul spiritual era cumplit: oamenii erau obsedaţi de 

jocurile de noroc, de pariurile pe luptele de câini şi de cocoşi şi erau îmbătaţi de aşa-numita „febră a 

fotbalului”. De asemenea, trezirea spirituală din Scoţia anului 1742, a venit pe fondul unei imoralităţi 

cumplite. Câteva catastrofe naturale au adâncit criza spirituală pentru că oamenii rămaşi fără 

agoniseala de-o viaţă au început să fure de la alţii sau să-şi înece amarul în băutură. La momentul 

acela Scoţia era în colaps moral, dar grupurile de rugăciune (aşa numitele Societies of Prayer), create 

după modelul pietiştilor lui Philip Spenner, predicile puternice rostite de Henry Scougal, „au pregătit 

calea Domnului” şi Domnul a venit să cerceteze Scoţia.  

Rugăciunea mea se uneşte în această primă zi din an cu cea a lui Isaia care spune: „Trezeşte-

te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere braţ al Domnului! Trezeşte-te ca în zilele de odinioară şi în 

veacurile din vechime” (Isaia 51:9). Rostim cu buzele noastre că Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în 

veci, dar nu credem asta! Ştim că în trecut Şi-a arătat puterea braţului Său dar acum am găsit tot felul 

de justificări teologice pentru neputinţa noastră. Probabil că astfel de gânduri Îl măcinau pe Isaia care 

spunea: „O, de ai despica cerurile şi Te-ai pogorî, s-ar topi munţii înaintea Ta ca de un foc care 

aprinde vreascurile ca de un foc care face apa să dea în clocot”. „Doamne suntem parte a acestui 

colaps al Bisericii şi ne cerem iertare că am contribuit la el. Suntem gata să ne îndreptăm, să stăm la 

dispoziţia ta. Vrem să vedem braţul Tău întins, vreme să vedem puterea Ta în viaţa noastră, în casele 

noastre, în biserica noastră, în ţara noastră. Dacă eşti acelaşi Dumnezeu atotputernic din veşnicie în 
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veşnicie, înseamnă că poţi lucra din nou. Ai lucrat aşa, mai poţi lucra aşa. Ai adus de atâtea ori 

trezire, o mai poţi aduce o dată”. 

II. Caracterul trezirii. Am văzut cadrul, contextul trezirii, haideţi să vedem acum caracterul trezirii. 

A. Convingerea cu privire la nevoia de trezire. Vedeţi, nu este totul să conştientizezi că ai nevoie de 

trezire, să cunoşti împrejurările în care te găseşti şi să vezi că eşti în colaps. Trebuie să fii convins cu 

privire la nevoia de trezire.  

 1. Ceasul trezirii.  Pavel spune: Ştiţi în ce împrejurări vă aflaţi, de aceea „este ceasul să vă treziţi în 

sfârşit din somn căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut”. Ce 

înseamnă asta? Păi nu am fost mântuiţi când am crezut? Atunci ne-a fost mântuirea mai aproape ca 

oricând. Nu la acest aspect al mântuirii se referă Pavel aici, nu la aspectul poziţional, la îndreptăţirea 

noastră se referă el, ci la momentul glorificării noastre, la desăvârşirea mântuirii noastre, la aspectul 

plenar al mântuirii. Pavel explică: „Noaptea a trecut se apropie ziua…”. Noaptea se referă în Biblie 

la păcat, la un timp de întuneric spiritual. Din punct de vedere moral, este noapte. Atâţia oameni 

refuză credinţa, îl înjură şi-L blesteamă pe Dumnezeu. E întuneric, e noapte. Dar se apropie zorii 

Zilei; Cristos este gata să revină pe norii cerului să pună capăt nedreptăţii şi imoralităţii, să se încheie 

noaptea şi să înceapă ziua. De aceea, Mireasa Domnului care a aţipit trebuie să se trezească. Este 

ceasul, spune Pavel să vă treziţi în sfârşit din somn. 

 2. Chemarea la trezire. Vedeţi, când intra superiorul în cortul soldaţilor beţi şi murdari şi-i găsea în 

starea aceea degradantă şi ştia în ce împrejurări se află, ce putea să facă decât să strige: Treziţi-vă 

destrăbălaţilor”? Era oare vremea, era contextul, să meargă la ei uşor şi să-i mişte puţin să le spună: 

Auziţi, ştiţi, războiul stă să înceapă, n-aţi vrea şi voi să vă treziţi să daţi o mână de ajutor? Aşa aţi fi 

făcut dacă aţi fi fost în locul superiorului acelui? Nu cred. Ştiu cum se dădea deşteptarea în armată. 

Când era somnul mai dulce, intra plantonul şi striga cât îl ţineau plămânii: Deşteptarea! Şi nu era 

stare de război. Din când în când ni se dădeau alarme şi la ora 3 sau 4 dimineaţa. Intra ofiţerul de 

serviciu sau ajutorul ofiţerului de serviciu şi striga: Deşteptarea! În cinci minute tot batalionul trebuia 

să fie spălat, îmbrăcat în ţinută şi fiecare cu arma jos pe platou. Era un exerciţiu pentru situaţii de 

urgenţă. Biserica este în stare de urgenţă, pentru că Mirele este gata să vină, şi Cuvântul lui 

Dumnezeu strigă prin oamenii lui Dumnezeu: Deşteptarea! Treziţi-vă! Ne-am uitat la cadrul trezirii, 

la caracterul trezirii, haideţi să ne uităm la 

III. Condiţiile trezirii. Aş vrea să înţelegeţi că trezirea vine întotdeauna în termenii lui Dumnezeu şi 

nu ai omului. Şi cel mai important lucru pe care-l aşteaptă Dumnezeu de la noi este: 

A. Consacrarea pentru Dumnezeu. Vedeţi, mai întâi conştientizăm că avem nevoie de trezire, 

cunoaltem împrejurările în care ne aflăm şi realizăm că doar braţul Domnului poate oferi izbăvirea. 

Dar apoi trebuie să fim convinşi de necesitatea trezirii spirituale. Mulţi conştientizează că este nevoie 

de trezire, dar se opresc aici. Sunt unii care fac un pas mai departe şi se gândesc atât de mult la ea, că 

devin convinşi de nevoia de trezire. Pe ei nu-i mai mulţumesc slujbele „obişnuite” de duminica, ei 

vor să-L vadă pe Dumnezeu la lucru într-un mod „neobişnuit”. În bisericile evanghelice totul e atât de 

natural, programat, prestabilit, încât ştii tot ce se va întâmpla cu o lună înainte. Oamenii lui 

Dumnezeu care au pe inimă pasiunea pentru gloria Celui Veşnic şi umeri povara sufletelor 

nemântuite s-au săturat de natural, vor ceva supranatural, s-au săturat de omenesc, vor ceva 

dumnezeiesc. Dar vreau să vă spun că dacă se vor opri aici nici ei nu vor rezolva nimic. Trebuie să 

mergem un pas mai departe, trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu cu întreaga noastră fiinţă pentru a 

fi folosiţi de El. Trebuie să ne punem pe altar şi să spunem: „Sunt gata să fiu mistuit, să fiu consumat 

pentru a vedea trezirea. Doamne, vreau să fiu o jertfă de bun miros în faţa Ta. Sunt gata să mă jertfesc 

pentru cei nemântuiţi din jurul meu. Sunt gata să-mi jertfesc statutul, popularitatea, timpul, energia, 

banii ca să văd oameni mântuiţi”. Eşti un astfel de om? Dumnezeu caută astfel de oameni, vrei să fii 

unul dintre ei? Suntem la început de an şi mi-aş dori din toată inima ca astăzi să spui: „Da, prin harul 

lui Dumnezeu, prin puterea Lui, vreau să fiu un astfel de om”. Dar poate întrebi: În ce constă mai 

exact această consacrare pentru Dumnezeu în vederea trezirii? Totul este foarte simplu şi practic. Mai 

întâi: 
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 1. Abandonarea traiului păcătos. Pavel spune: „Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului”. Când 

intra superiorul în cortul soldaţilor şi-i vedea în ce stare jalnică se aflau, murdari, cu hainele de noapte 

pătate de vin şi poate de vomă, striga: „Treziţi-vă şi lepădaţi hainele astea murdare de pe voi. Spălaţi-

vă necuraţilor că nu puteţi veni aşa la raport în faţa ofiţerului. Lepădaţi hainele de noapte, dezbrăcaţi-

vă de faptele întunericului!” Dacă zorii zilei au apărut, dacă ofiţerul e gata să facă raportul, dacă 

războiul e gata să înceapă ar fi excelent să nu apari în pijama şi aceea murdară de necurăţiile tale, de 

spurcăciunile tale. Pavel spune: „Creştinilor, lepădaţi faptele întunericului, daţi jos hainele murdare 

de păcat, pătate de spurcăciunea lumii că noaptea a trecut, se apropie zorii zilei, Marele şi gloriosul 

nostru Dumnezeu Isus Cristos, Regele regilor trebuie să apară. Cum crezi că te vei înfăţişa înaintea 

Lui în halul acesta? Cum crezi că vei sta în faţa lui mirosind a alcool, a tutun? Cum vei sta în faţa 

Domnului domnilor duhnind a răutate, a bârfă, a invidie, a vorbe murdare?” Iată câteva dintre 

păcatele pe care Pavel le aminteşte aici: 

a). Chefurile. Aici este folosit grecescul komos din care avem termenul românesc comă. Aproape că 

nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare. La origine, termenul komos făcea referire la un grup de 

prieteni care sărbătoreau o victorie, fie că era vorba de un concurs, o luptă sau orice altă competiţie. 

Toţi amicii învingătorului îl însoţeau  până acasă şi strigau şi dansau în jurul lui. Komos era 

celebrarea victoriei. Dar apoi acest grup de gălăgioşi, începea să consume alcool şi se îmbăta şi făcea 

scandal pe străzi până ajungea la casa învingătorului. Muzica îi acompania pe cheflii şi erau toţi praf 

şi pulbere. Totul culmina cu o petrecere la casa învingătorului sau într-un alt loc cu orgii sexuale şi 

alte păcate specifice nopţii. Şi se întreceau la concursuri de băut până când intrau în comă alcoolică, 

inconştienţi de ceea ce se întâmpla în jurul lor. Se pare că Alexandru Macedon a murit într-o astfel de 

comă alcoolică după ce s-a apucat la un concurs de băut cu ofiţerii lui. Ştiţi oameni care merg la 

chefuri şi spun că nu o să se întâmple nimic că ei sunt stăpâni pe corpul lor şi pe capul lor, dar ajung 

să se îmbete cumplit şi nu mai ştiu de ei? Pavel spune: „Creştine, nu e vreme de chefuit. Cristos e pe 

drum, cum vrei să apari în faţa Lui în halul acesta? Dezbracă-te de un astfel de comportament.”  

b). Beţiile. Unde era chef, era şi băutură. Românul zice: „Cheful fără băutură e ca nunta fără lăutari”. 

Cheful n-ar fi chef dacă n-ar fi băutură. Pavel spune în Efeseni 5:18 spune: „Nu vă îmbătaţi de vin, 

aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh”. Nu te umple de vin, umple-te de Duhul lui 

Dumnezeu. 

c). Curviile. Pavel aminteşte apoi un alt păcat des întâlnit în astfel de medii: curviile. Aici este vorba 

de orice imoralitate sexuală, de orice fel de promiscuitate sexuală. Între creştini nu trebuie să existe 

astfel de păcate. Pavel spune în Efseni 5:3: „Curvia sau orice alt fel de necurăţie… nici să nu fie 

pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi”. Dacă aţi făcut aşa ceva înainte, dezbrăcaţi-vă, 

lepădaţi-vă pentru totdeauna de astfel de lucruri. Pavel spune în Efeseni 5:5 că nici un curvar nu va 

intra în Împărăţia lui Dumnezeu”. 

d). Faptele de ruşine. Pavel foloseşte această expresie care poartă sensul de senzualitate, un cuvânt 

mai larg care aminteşte de orice atitudine păcătoasă şi orice comportament păcătos. Aici îi avem în 

vedere atât pe bărbaţi cât şi pe femei. Bărbaţii se gândesc, privesc, poftesc. Femeile sunt pricina de 

păcătuire. Termenul folosit de Pavel aici este aslegeia – care înseamnă „neruşinare”. Ca fată sau 

femeie nu mai ai nicio ruşine în a te îmbrăca în aşa fel încât să atragi privirile băieţilor şi bărbaţilor. 

Îţi place să fii apreciată pentru felul în care arăţi şi te îmbraci cu neruşinare.  Ca bărbat aslegeia se 

referă la pofta de care poţi fi condus, încât nu-ţi mai este ruşine că aude cineva despre tine, că te vede 

cineva, că va vorbi lumea despre tine. Eşti prea prins de pofta ta păcătoasă încât eşti condus de 

instinctele tale fizice. Devii ca personajul acela din Scriptură care de Dumnezeu nu se temea şi de 

oameni nu se ruşina. Renunţă la astfel de obiceiuri fie că eşti femeie, fie că eşti bărbat! Ca oameni 

mântuiţi, să nu aveţi nimic de-a face cu aşa ceva! Dezbrăcaţi-vă de astfel de fapte ale întunericului! 

e). Certurile. Vă puteţi imagina că la chefurile cu băutură apăreau şi certuri şi scandaluri şi bătăi. 

Lucrurile degenerau şi se comportau ca animalele. Pavel spune: „Voi să nu aveţi nimic de-a face cu 

aşa ceva. Sunt lucrările întunericului, să nu luaţi parte la ele!” Ai o fire competitivă şi certăreaţă? Nu 

suporţi să pierzi, nu accepţi că într-o discuţie e posibil să nu ai dreptate, ci să greşeşti? Vrei să 
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demonstrezi mereu că doar tu ai dreptate? Nu suporţi să nu facă alţii ce spui tu? Eşti gata să te cerţi, 

să strici relaţii că alţii nu sunt de acord cu tine? Renunţă la un astfel de comportament. Nu se cuvine 

creştinilor să fie certăreţi. Şi ultimul păcat amintit: 

f). Pizmele. Probabil că ar fi trebuit inversate cele două expresii pentru că certurile se nasc din pizme. 

Pizma este starea de nemulţumire egoistă provocată de faptul că cineva poate ceea ce tu nu poţi, că el 

are ceea ce tu nu ai, este necaz, ciudă, invidie, care se transformă apoi în duşmănie, în ură. Toate 

aceste 6 păcate constituie o listă reprezentativă, nu una exhaustivă. Pavel spune: dezbrăcaţi-vă de 

astfel de fapte ale întunericului, motivate de puterea întunericului. E vremea să vă treziţi din somn, 

este vremea să fiţi serioşi cu lucrurile sfinte. Dumnezeu nu ne-a mântuit pentru păcat. „Harul lui 

Dumnezeu care aduce mântuire s-a arătat, spune Pavel, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu 

poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” (cf. Tit 2:11-12). 

 2. Adoptarea unui trai sfânt. Pavel zice: „Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne 

îmbrăcăm cu armele luminii”. După ce am lepădat haina murdară de noapte, trebuie să punem pe noi 

hainele zilei, ale luminii. Dacă noaptea şi întunericul sunt folosite în Biblie ca metafore pentru păcat 

şi necurăţie, lumina reprezintă puritate, sfinţenie.  

 a). Curăţie în trăire. Pavel porunceşte: „Să trăim frumos ca în timpul zilei”: Mă gândesc că soldatul 

înţelept care ştia că a doua zi va sta în faţa ofiţerului la raport şi apoi va merge pe câmpul de luptă, nu 

se încurca cu traiul destrăbălat al celor neînţelepţi. El ştia că mâine poate muri. Lucrurile erau 

serioase, nu-şi îngăduia să se încurce cu obiceiuri care i-ar fi putut slăbi puterile în luptă. Dragul meu, 

fii creştin înţelept şi nu te încurca păcatele lumii. Nu te prinde în părtăşia mizerabilă a lumii. În 

Efeseni 5:11-12 Pavel spune: „Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, încă 

mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns”. Dacă Regele e gata să 

vină şi vei sta în faţa Lui, cum ar trebui să trăieşti? Petru, vorbind despre zilele acelea din urmă când 

Isus se va întoarce spune: „Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui 

să fiţi voi printr-o purtare sfântă şi evlavioasă” (2 Petru 3:11). Cum ar trebui să trăim? Ca nişte fii ai 

luminii. Pavel menţionează în Efeseni 5:8: „Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în 

Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii”. Cu alte cuvinte, dacă aţi fost schimbaţi, dacă aţi 

venit de la întuneric la lumină, umblaţi în lumină, fiţi lumină. În 1 Ioan 1:5 citim că: „Dumnezeu este 

lumină şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim 

şi nu trăim (practicăm) adevărul”. Nu mai trebuie să avem nimic de-a face cu întunericul.  

 b). Conformarea la cerinţele şi chipul lui Cristos. Adoptarea unui trai sfânt cere curăţie spirituală: 

„Cine are nădejdea aceasta în El (că Isus Se va întoarce) se curăţeşte după cum El Însuşi este curat” 

(1 Ioan 3:3). Dar mai mult de atât, are de-a face cu conformarea la cerinţele şi la chipul lui Cristos. 

Pavel spune: „Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos – şi nu purtaţi grijă de firea pământească, 

pentru ca să-i treziţi poftele”. Noi am fost mântuiţi nu ca apoi să ne conformăm lumii, ci Domnului 

Isus Cristos. Să nu se mai oglindească lumea cu păcatele ei în noi, ci frumuseţea Domnului Isus. 

Pavel zice în 2 Corinteni 3:18: „Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într-o oglindă slava Domnului 

şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului”. N-aş vrea să fim 

ca cei din Galatia pentru care Pavel suspina şi spunea: „Copilaşii mei pentru care iarăşi simt durerile 

naşterii până ce va lua Cristos chip în voi”. 

  Acesta este un timp în care creştinii trebuie să se evalueze, să se cerceteze. Iar urgenţa acestui lucru ne 

îndeamnă să nu mai amânăm nicio clipă. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. În Vechiul Testament, 

Isaia întreabă: „Străjere, mai este mult din noapte?” Răspunsul este absolut extraordinar: „Se apropie ziua, 

dar este tot noapte”. Se apropie revenirea lui Cristos, se apropie zorile unei noi ere, dar este tot întuneric 

spiritual pe pământ. Cât mai este din noapte? Doar Dumnezeu ştie. Tot ce ştim e că urmează revenirea lui 

Cristos pentru a-Şi lua Mireasa acasă. Şi următoarea dată când te vei mai întâlni cu cei dragi nemântuiţi, cu 

prietenii, rudele şi vecinii la fi la judecată. Aceasta este o vreme când trebuie să ne sfinţim şi o vreme când 

trebuie să slujim. După ce se va reîntoarce Cristos nu vei mai putea sluji în lucrarea de vestirea a mesajului 

mântuirii. Şi aici avem o cheie importantă a trăirii în sfinţenie. Persoanele care nu trăiesc în lumina revenirii 

lui Cristos, nu au motivaţie nici pentru sfinţire, nici pentru slujire.  
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  Observaţi că în v. 12 urgenţa trezirii stă sub semnul unui cuvânt interesant: „Noaptea aproape a 

trecut”. Cred că Pavel voia să spună că timpul care s-a scurs în istoria întunecată de păcat a omenirii este 

aproape de sfârşit şi zorile unei noi ere sunt pe cale să răsară. Acum e timpul pentru lucru. De foarte multe ori 

oamenii din jurul meu îmi spun s-o las mai moale cu lucrul. Să nu mai studiez atât de mult, să nu mai merg 

încoace şi încolo atât de mult. Ba cineva, în vara trecută la HD, aproape că a vrut să mă forţeze să promit că 

măcar pentru o vreme nu voi mai scrie nimic. E drept că arătam epuizat şi bolnăvicios, dar mie mi se pare că 

nu am destul timp să scriu cât ar trebui şi să slujesc cât ar trebui. Ştiu că va veni vremea când nu voi mai putea 

face asta, de aceea „fac totul pentru Evanghelie ca să am şi eu parte de ea”, după cum spunea Pavel. Vreau să 

trăiesc în aşa fel încât să nu plâng într-o zi că nu am făcut destul. Nu vreau să-mi acopăr faţa în palme şi să 

spun: Ar fi putut fi altfel! Vreau să dau tot ce am mai bun pentru Domnul meu şi pentru a inspira măcar pe 

câţiva să trăiască pentru gloria Lui. Nu e timpul să căscăm, să dormim, ci să ne trezim, să realizăm că noaptea 

aproape a trecut. Apropo, noaptea reprezintă era aceasta întunecată. Şi este simbolul păcatului, al răului, al 

fărădelegii. Şi este un timp al iluziilor. Urâţenia şi frumuseţea nu pot fi diferenţiate pe întuneric. Piatra şi aurul 

la fel. Prietenii şi duşmanii, la fel. Toate astea parcă sunt amestecate. Nu le încurcă mulţi între ele? Nu aleg 

mulţi urâţenia în detrimentul frumuseţii şi piatra în locul aurului şi duşmanii în defavoarea prietenilor? Lumea 

păcătoasă care trăieşte în întuneric nu poate discerne valorile adevărate, frumuseţea, cine îi vrea binele cu 

adevărat. Acceptă falsul în detrimentul autenticului. Noaptea este plină de pericole. Părinţii se feresc să-şi lase 

copiii, chiar şi tineri fiind, să întârzie prea mult în noapte pe străzi. Întunericul e periculos. Biblia spune că 

„cel care merge în întuneric nu ştie pe unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii”. Este noaptea 

stăpânirii celui rău, a puterii întunericului, a fricii, a absenţei Domnului Isus. În această noapte trăim, dar nu 

trebuie să dormim; trebuie să fim treji, pentru că zorii apar.  

Dicţionarele definesc termenul „somn” ca o stare de inactivitate cu pierderea conştiinţei şi scăderea 

capacităţii de a răspunde la tot ce se întâmplă în jurul tău. Această definiţie îi descrie bine pe unii care ascultă 

acum predica asta şi-i descrie la fel de bine pe mulţi creştini care se află într-o stare de inactivitate cu 

pierderea conştiinţei şi scăderea capacităţii de a răspunde la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Cineva a spus: 

„Unii oameni fac lucrurile să se întâmple, alţii privesc lucrurile care se întâmplă şi cei mai mulţi oameni nu 

ştiu ce se întâmplă”. Sunt adormiţi, inconştienţi de ele. Pavel spune: „Acum mântuirea este mai aproape decât 

atunci când am crezut”. Suntem mai aproape decât oricând de revenirea Domnului Isus, de sfârşitul veacului 

acestuia. Iar lucrul acesta trebuie să ne impulsioneze la o trăire sfântă, o slujire dedicată, la evanghelizare. 

Este timpul să fim treji, nu să dormim. Pavel ne sfătuieşte pe toţi: „Îmbrăcaţi-vă cu hainele luminii!” 

Îmbrăcaţi-vă cu hoplonul divin (armura): „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi 

împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul 

încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui 

rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Ef. 5:13-17). Să trăim 

frumos ca în timpul zilei, ca nişte soldaţi ai lui Dumnezeu, vigilenţi. 

  Urmează o afirmaţie în v. 14 care descrie ce înseamnă să te îmbraci cu armele luminii: „îmbrăcaţi-vă 

în Domnul Isus Cristos”. Adică asumaţi-vă caracterul, Lui doriţi-vă să fiţi ca El. Fiţi ca Isus! Urmăriţi acest 

lucru ca apostolul Pavel care spunea că nu-şi mai doreşte decât un singur lucru: să fie ca Domnul Isus. Nu e 

timp de pierdut, de dormit; e timpul ca toţi creştinii să se trezească pentru că urmează lupta, e timpul să-ţi 

stabileşti priorităţile, să vezi ce trebuie să laşi deoparte şi ce trebuie să-ţi asumi. Firea pământească tot timpul 

îţi va spune că mai e timp de dormit; asta ştie, asta face. Pavel spune: „nu purtaţi grijă de firea pământească 

pentru ca să-i treziţi poftele”. Nu răspunde impulsurilor firii. Nu alimenta firea. Nu e timpul să fii blând cu 

firea ta, nu e timp să-i porţi de grijă, e timpul s-o răstigneşti, s-o omori, să te îmbraci cu Isus Cristos. Zorii se 

apropie, şi asta înseamnă răsplată pentru credincioşi şi pedeapsă pentru necredincioşi. Când celebrul teolog şi 

gânditor creştin Augustin şi-a scris confesiunile a vorbit deschis despre disperarea din viaţa sa. Era cumplit de 

chinuit pentru că nu reuşea să trăiască aşa cum voia. Şi a început să se roage Domnului: „Cât timp, Doamne, 

cât timp va mai fi aşa? Mâine, mâine, mâine, dar de ce nu acum?” Cu alte cuvinte: „Doamne ce este în 

neregulă cu mine? De ce nu pot trăi aşa cum ar trebui să trăiască un creştin adevărat?”. Spune că plângea şi se 

gândea mereu la aceste lucruri. Îşi chinuia mintea să găsească răspunsuri. Într-o zi a mers la prietenul lui, 
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Olympius, care stătea şi citea din Epistola lui Pavel către Romani. Şi în disperarea sa, Augustin i-a luat cartea 

din mâini lui Olympius şi ochii i-au căzut asupra cuvintelor: „Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri 

şi în beţii, nu în curvii şi în fapte de ruşine, nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi 

nu purtaţi grijă de firea pământească pentru ca să-i treziţi poftele”. Apoi a spus: „Nu am vrut şi nu am avut 

nevoie s citesc mai departe. Odată cu încheierea frazei, lumina siguranţei divine a coborât peste inima mea, 

toate umbrele de îndoială s-au risipit”. Asta este: dezbracă-te de faptele întunericului, îmbracă-te cu armele 

luminii, cu Cristos. Am văzut cadrul, caracterul şi condiţiile trezirii. Doar câteva cuvinte despre…  

IV. Consecinţele trezirii. Atunci când Dumnezeu lucrează, când se arată puterea braţului Său, când 

se despică cerurile şi El Se arată, se întâmplă lucruri extraordinare. 

 A. Convertirea celor nemântuiţi. Noi ne rugăm pentru mântuirea celor dragi, a cunoscuţilor noştri şi 

aşteptăm de ani de zile să-i vedem la picioarele Domnului Isus. Ne rugăm, postim şi plângem pentru 

ei. Dar când vine trezirea, când Dumnezeu începe să lucreze, spunea Martyn Lloyd-Jones (dacă nu 

mă înşel) că Dumnezeu face într-o zi cât face biserica locală în o sută de ani. Când vine trezirea, 

oamenii aleargă spre Dumnezeu, caută casele de rugăciune, îi caută pe copiii lui Dumnezeu. Duhul 

Sfânt naşte în ei dorinţa de a căuta prezenţa lui Dumnezeu. Inima le arde, ceva inexplicabil le dă ghes 

să pornească spre locul de închinare al sfinţilor şi când ajung acolo sunt copleşiţi, nu de elocvenţa 

predicatorului, ci de etalarea puterii divine, nu priceperea păstorului, ci de puterea Duhului Sfânt.   

 B. Caracter sfânt în cei mântuiți. În vremurile de trezire spirituală, păcătoşii cei mai depravaţi sunt 

transformaţi în sfinţi. Duhul Sfânt le schimbă convingerile, le schimbă caracterul. Nu mai sunt 

interesaţi de păcat, ci de gloria lui Dumnezeu. 

 C. Conduită sfântă în popor. În astfel de zile de cercetare dumnezeiască, oamenii care se întâlnesc 

cu Dumnezeu nu doar că sunt convertiţi, nu doar că dobândesc un caracter nou, dar şi 

comportamentul li se schimbă. Nu mai vorbesc murdar, nu mai auzi glume proaste şi bancuri murdare 

din gura lor. Nu se mai îmbată pentru că nu mai vor să fie plini de vin, ci de Duhul Sfânt. Asta face 

Dumnezeu. Se spune că pe vremea marii treziri din Ţara Galilor din 1904-1905 s-au convertit atât de 

mulţi oameni încât aproape toate barurile din ţară s-au închis, stadioanele de fotbal erau goale şi chiar 

jucătorii de fotbal preferau să meargă la întâlnirile de rugăciune decât să meargă pe stadion. Într-o 

primă fază, minele nu mai dădeau randament ca altădată pentru că animalele de povară, în speţă caii, 

nu mai voiau să tragă vagonetele cu cărbune. De ce? Erau obişnuite să tragă doar dacă erau bătute şi 

înjurate, iar acum nimeni nu mai voia să facă asta. Aşa lucrează Dumnezeu când deschide cerul 

deasupra unei localităţi sau asupra unei ţări.  

Dragul meu, dacă eşti mântuit, dacă ai gustat din dulceaţa cerului şi apoi ai devenit căldicel în 

relaţia ta cu Dumnezeu, mă rog ca în seara aceasta să auzi strigătul Evangheliei: „Este ceasul să te 

trezeşti din somn!” Roagă-te, sfinţeşte-te, lasă păcatul deoparte! Dumnezeu vrea să te folosească în 

lucrarea Sa. Dedică-ţi în seara aceasta viaţa încă o dată pe altarul sfânt ca o jertfă de bun miros! 

Reîmprospătează-ţi credinţa! 

Dacă nu eşti mântuit, aş vrea ca în seara aceasta să te trezeşti din somnul păcatului, al 

nepăsării tale faţă de veşnicie. E  timpul să înţelegi ce vrei să faci cu viaţa ta, să iei decizii pentru 

veşnicia ta. Nu e vremea de trăit în mahmureală spirituală. Isus Cristos a murit pentru tine pe Dealul 

Golgota. Cum te poţi uita la El, stând întins pe cruce pentru tine, fără să fii mişcat, fără să te doară 

sufletul că este acolo pentru tine, în locul tău? Cum poţi să-l priveşti în ochii Lui înlăcrimaţi, ştiind că 

El la tine se gândeşte? Ascultă chemarea dragostei Sale! Timpul e scurt şi trebuie să-ţi trăieşti 

vremelnicia în lumina veşniciei. Perioada de har e pe sfârşite, timpul revenirii lui Cristos se apropie. 

Ascultă chemarea veşniciei, a Mântuitorului!  


