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1.Religia - ca scară de incendiu 
  
 Una din plângerile cele mai frecvente şi mai greşite împotriva religiei este în legătură 
cu restricţiile ei. În aceste vremuri de libertate, în care este la modă dictonul “fă ce-ţi place!”, 
oamenii au dat frâu liber satisfacerii de sine. Aceastã atitudine s-a infiltrat şi în religie. 
Membrii Bisericii şi ne-membrii par a fi în căutarea aceluiaşi lucru: o religie care să nu se 
atingă de drepturile şi libertatea personală. Într-o clipă se nasc suspiciuni împotriva oricărei 
doctrine care cere renunţarea la vreun lucru. 
 
 Cum acest spirit liberal a devenit foarte puternic, mulţi membri ai Bisericii au început 
să critice standardele spirituale susţinute de Biserică. Stânjeniţi de linia de demarcaţie dintre 
Biserică şi lume, şi nevoind să sufere stigmatul social de a fi o minoritate deosebită, aceşti 
membri caută să justifice compromisul lor în cadrul standardelor creştine. Ei spun că Biserica 
a devenit prea îngustă şi legalistă şi că mulţi oameni valoroşi ezită în unirea lor cu Biserica 
tocmai datorită acestei impuneri arbitrare a regulilor. 
 
 Dacă aceste plângeri sunt valide, atunci ar trebui făcute unele schimbări în doctrinele 
Bisericii. Dacă nu sunt valide, atunci avem o disperată nevoie să ştim cum să prezentăm 
standardele Creştinismului potrivit învăţăturilor Scripturii. Cu alte cuvinte, trebuie să ştim 
dacă regulile sunt făcute de Dumnezeu sau de Biserică. De asemenea trebuie să mai ştim 
dacă ele sunt interziceri arbitrare sau rânduieli divine date din iubire pentru fericirea noastră. 
 
 În contrast cu revolta populară împotriva oricărei legi care reglementează 
comportamentul individului, trebuie să luăm în considerare ceea ce spune Biblia despre viaţa 
creştină în general şi despre învăţăturile morale în special. Ce legătură este între dorinţa după 
libertate personală şi standardele Cuvântului lui Dumnezeu? Să presupunem că ceea ce spune 
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Biblia este prezentat cu toată dragostea şi stăruinţa de către un înger din ceruri. Ar putea fi 
mai uşor pentru oricine să asculte şi să împlinească? 
 
 Să raţionăm. Calea spre viaţă veşnică nu este uşoară, nici cu flori. Isus a spus de 
multe ori acest lucru, aşa că nu ne putem face că nu înţelegem. El a spus: “Dar strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.” (Mat 7,14). Unul din 
primele principii ale creştinismului este negarea de sine. El a spus: “Apoi a zis tuturor: „Dacã 
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă 
urmeze.” (Luca 9,23). A fi creştin înseamnă a fi cu totul predat. Parabola despre mărgăritarul 
de mare preţ şi negustor descoperă că trebuie să fim binevoitori să investim orice lucru pe 
care-l avem pentru a obţine premiul extraordinar al vieţii veşnice. Dacă vom permite vreunui 
lucru sau vreunei persoane să se interpună între noi şi voinţa lui Hristos, nu putem fi salvaţi. 
 
 Suntem noi vinovaţi de a fi scăzut preţul uceniciei astfel că oamenii nu pot vedea că 
drumul este îngust şi restrictiv? Isus a spus: “Oricine dintre voi, care nu se leapãdã de tot ce 
are, nu poate fi ucenicul Meu. “ (Luca 14,33). Tânărului bogat Isus i-a spus că îi lipsea un 
singur lucru ca să fie pregătit pentru cer, şi el n-a fost gata să facă acel singur lucru. El trebuia 
să renunţe la averea lui dacă voia să fie salvat, dar nu a fost dispus să facă acest lucru. El a 
iubit mai mult averea decât pe Domnul, şi a plecat cu părere de rău, dar era pierdut. Poziţia 
lui Isus era hotărâtă în acest punct, deoarece a zis cu altă ocazie: “Cine iubeşte pe tatã ori pe 
mamã mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiicã mai 
mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.” (Mat 10,37).  
 
 Cred că suntem atenţi la felul amabil, plin de tact şi de iubire în care prezentăm 
cerinţele lui Hristos bărbaţilor şi femeilor. Dar de asemenea cred că este o mică diferenţă în 
felul cum prezentăm aceste lucruri celor care nu-L iubesc pe Isus. Greşeala nu stă în mesaj; o 
parte din greşeală este în modul cum predicatorii prezintă problema; dar în cea mai mare 
parte greşeala este în atitudinea celor care sunt răzvrătiţi împotriva adevărului deoarece 
adevărul cere un oarecare grad de lepădare de sine. 
 
 Hai să ilustrăm faptul cum simţămintele şi atitudinea personală sunt cele care produc 
necazuri. Căsătoria este cea mai restrictivă experienţă pe care orice fiinţă umană şi-o asumă 
voluntar, în afară de legământul spiritual cu Hristos. Bărbatul promite să renunţe la multe din 
simpatiile şi obiceiurile dinainte. El renunţă la libertatea sa, la posibilitatea de a comunica cu 
alte fete, şi se leagă în mod solemn de una, pentru tot restul vieţii. Mireasa face de asemenea 
angajamente restrictive asemănătoare, şi este de acord să uite de toţi ceilalţi datorită 
credincioşiei pentru bărbatul ei. Legământul nunţii este fără îndoială printre cele mai 
restrictive şi rigide angajamente pe care oamenii le fac în tot cursul vieţii lor. Dacă restricţiile 
şi regulile sunt cauza atâtor nenorociri, atunci nunta este cea mai mizerabilă şi nefericită 
experienţă. Dar nu este aşa! Nunta este un eveniment foarte fericit! De ce? De ce este 
mireasa aşa de radioasă când îşi declară legământul de credincioşie? Cum poate mirele să fie 
aşa de fericit să facă nişte promisiuni care să inhibe multe din activităţile sale în tot restul 
vieţii? Răspunsul e simplu. Ei se iubesc unul pe altul. Datorită atitudinii şi simţămintelor lor 
unul pentru altul, ei acceptă cu bucurie restricţiile. 
 
 Aţi auzit cumva vreo mireasă plângându-se după ceremonie? Probabil nimeni n-a 
auzit din gura vreunei mirese cuvinte pline de amărăciune ca acestea: “Acum nu mai pot să 
corespondez cu Jim sau cu Andy… Nu e cinstit! Statul mă forţează să fiu fidelă soţului meu. 
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Această afacere este prea restrictivă!”… Nu a auzit nimeni astfel de cuvinte. Şi nici n-aţi auzit 
vreun mire plângându-se că de acum trebuie să dea din salariul lui o parte pentru întreţinerea 
soţiei. E adevărat că legea cere acest lucru sub pedeapsa cu închisoarea, dar lui nu-i pasă de 
lege. Opinia publică este gata să condamne mireasa dacă ea comite adulter, dar ea nici nu se 
gândeşte la această posibilitate. Ei sunt îndrăgostiţi şi dragostea schimbă toate lucrurile. Ei 
sunt credincioşi unul altuia nu de teama pedepsei, sau pentru că nu le place reproşul. Ei sunt 
credincioşi deoarece fiecare vrea să placă fiinţei pe care o iubeşte aşa de mult. 
 
 Cei mai nenorociţi oameni de pe pământ sunt cei care s-au căsătorit şi nu după multă 
vreme nu se mai iubesc unul pe altul. Acolo este iadul pe pământ. Ei se mânie şi se plâng 
contra restricţiilor şi a lucrurilor impuse. În mod asemănător, membrii nefericiţi ai Bisericii în 
toată lumea sunt cei care sunt căsătoriţi cu Hristos prin botez, dar nu Îl iubesc. Adesea ei 
condamnă cu amărăciune Biserica şi pe instructorii ei pentru că le impun o religie îngustă şi 
restrictivă.  
 
 Dar este religia sau pastorii de vină? Adevărul trist este că acei oameni n-au intrat 
niciodată într-o relaţie personală de iubire cu Isus, care este esenţa adevăratei religii. Mulţi 
din ei au învăţat versetele biblice ale studiilor pregătitoare şi sunt capabili să explice ordinea 
evenimentelor finale, dar ei nu au nici o întâlnire cu Isus Hristos. Probabil că n-au avut 
ocazia, de-a lungul perioadei de îndoctrinare, s-au nu au ales să accepte adevărata a religiei 
inimii. Nu este vorba de un set de reguli sau de o listă de doctrine, ci de o adâncă implicare în 
dragostea aceea plină de spiritul sacrificiului faţă de Isus Hristos. 
 
 Mulþi nu şi-au precizat motivul pentru care sunt membri. Ei au acceptat religia ca pe 
o scară de incendiu. Ei fac anumite lucruri numai pentru că le este teamă de focul de la 
capătul lumii. Ei slujesc Domnului cu teamă, deoarece tremură la gândul că ar putea fi 
aruncaţi în iazul de foc. Nu e de mirare că au feţe lungi şi posomorâte… Ce pervertire a 
adevărului! Creştinii ar trebui să fie cei mai fericiţi oameni din lume – mai fericiţi decât mirii 
în ziua nunţii. Creştinul iubeşte pe Isus chiar mai mult decât îşi iubeşte soţia şi familia.  
 
 Credeţi că poate fi fericire într-o casă unde soţia pregăteşte în fiecare zi mâncarea 
preferată a soţului deoarece se teme că el ar putea da divorţ? Relaţiile de căsătorie ar avea 
mult de suferit sub asemenea simţăminte. Ea pregăteşte mâncarea preferată soţului pentru că 
îl iubeşte şi vrea să-i facă plăcere. Când se apropie ziua de naştere a soţiei, un soţ creştin plin 
de dragoste este atent să înţeleagă care este o dorinţă a soţiei. Şi de obicei, nu stă pe capul ei 
ca să afle. El îi cumpără acel dar, plin de bucurie, deoarece o iubeşte şi vrea să-i facă plăcere. 
În acelaşi mod, creştinul caută zilnic în Biblie pentru a descoperi ce Îi place Domnului. El va 
căuta mereu semne şi indicatoare pentru ceea ce Îi este plăcut Celui pe care-L iubeşte cel mai 
mult. În Efeseni 5,10, apostolul Pavel spune: “Cercetaţi ce este plãcut înaintea Domnului”, 
dar într-o traducere mai modernă se spune: “Căutaţi totdeauna să găsiţi ceea ce place cel mai 
mult Domnului”. Ce frumos motto pentru fiecare creştin! În adevăr, aceasta este dorinţa cea 
mai mare a celor care iubesc pe Isus cu sinceritate. Nu ne mirăm că El a rezumat prima tablă 
a Legii prin cuvintele: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este prima şi cea mai mare poruncă.” (Matei 
22,37.38).  
 
 Motivul adevărat pentru care unii creştini se mânie şi se plâng contra regulilor şi a 
restricţiilor este că ei au doar atâta religie cât să-i facă nenorociţi. Scopul “experienţei” lor 
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religioase este o continuă luptă de a se supune regulilor – efortul de a ţine legea. Nu este 
nimic rău în a te supune poruncilor lui Dumnezeu, ca şi un soţ care se supune legilor statului 
pentru a-şi întreţine soţia. Dar dacă cerinţele legii sunt singurul scop al supunerii, atunci ceva 
este greşit la acel creştin sau la acel soţ. Dragostea uşurează povara legii şi face plăcut tot ceea 
ce ar fi o sarcină sau o restricţie. 
 
 O mamă cu trei copii ducea o teribilă luptă ca să-i spele şi să-i îngrijească. Ca cei mai 
mulţi copii, năzdrăvanii se împotriveau tuturor regulilor de spălarea urechilor, de pieptănatul 
părului sau de lustruirea pantofilor. Era o luptă zilnică în care mama câştiga doar cu ajutorul 
palmei şi al forţei. Dar într-o zi, cel mai mare, aflat la prima adolescenţă, ieşea din cameră 
arătând ca un model de ordine impecabilă. Fiecare fir de păr era exact la locul lui, pantofii 
străluceau… Mama a rămas mută de uimire…. Cu greu stăpânindu-şi surprinderea şi bucuria, 
s-a hotărât să nu spună nimic şi să vadă care era motivul unei aşa schimbări de situaţie. 
Răspunsul nu s-a lăsat mult aşteptat. Chiar în ziua următoare, mama a aflat că o nouă familie 
se mutase în bloc, şi era şi o fată în acea familie. Probabil că fata nu-l văzuse pe Johnny, dar 
cu siguranţă că el a văzut-o… Nu se putea spune că era vorba de dragoste care i-a schimbat 
atitudinea faţă de legile curăţeniei, dar cu siguranţă că n-a mai fost teama de autoritatea 
mamei.  
 
 Adevărul este că viaţa creştină nu se compune doar din ce să faci şi ce să nu faci. 
Există cu siguranţă restricţii în căsătoria spirituală, aşa cum există în căsătoria fizică. Dar 
acele restricţii sunt impuse de dragostea care caută totdeauna să placă celuilalt. Creştinii care 
sunt îndrăgostiţi de Isus sunt exuberanţi, fericiţi să mărturisească pentru El, şi aceasta este 
calea adevăratei fericiri. Din nefericire există şi un grup de membri ai Bisericii care sunt 
nenorociţi că îndură ceea ce ar putea fi motive de bucurie. Ei sunt amărâţi şi se plâng că nu 
pot să mănânce ceea ce ar dori să mănânce şi nu se îmbracă aşa cum ar dori să se îmbrace. Ei 
condamnă Biserica pentru că îi forţează să renunţe la aşa de multe lucruri. Religia lor este ca 
un om pe care-l doare capul. El nu este dispus să-şi taie capul, dar se dă cu capul de pereţi ca 
să se calmeze. Lipsa lor de bucurie pare să spună că religia este rezultatul unor comitete de 
predicatori sobri, înclinaţi să adune tot felul de reguli restrictive care să facă nefericiţi pe 
bărbaţi, pe femei şi pe tineri.  
 
 Este adevărat acest lucru? Ce putem spune despre principiile spirituale care compun 
doctrina standardelor creştine de vieţuire practică? Este o lege arbitrară a Bisericii că nu 
trebuie să mergem la teatru? Este o hotărâre a lui Dumnezeu sau a oamenilor aceea că dansul 
nu este potrivit pentru un creştin? Dar cosmeticele şi bijuteriile – plac sau nu plac lui 
Dumnezeu? Adevărul este că orice punct al credinţei noastre trebuie bazat pe principiul 
împlinirii voinţei lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în Biblie. Dragostea pentru El ne 
va aduce totdeauna în faţa întrebării: Cum pot eu să descopăr ceea ce este cel mai plăcut 
Domnului?  
 
 Răspunsul la această întrebare se găseşte în acele texte Biblice care ne arată cu 
claritate cum să plăcem Lui mai mult decât nouă înşine. Ce spune Dumnezeu despre acest 
lucru? Nu contează ce spune predicatorul acesta sau acela, sau ce crede Biserica aceasta sau 
aceea despre el. Cea mai importantă chestiune este: Place sau nu place Domnului? Dacă 
găsim texte care ne spun că Dumnezeu nu aprobă un anumit lucru, atunci nu mai au loc 
dezbaterile. Noi Îl iubim aşa de mult şi nu riscăm ca să facem altfel. Plăcerea noastră este să 
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găsim şi să executăm tot ce place Celui pe care-L iubim şi de a elimina din viaţa noastră acele 
lucruri care nu-i plac.  
 
 Când oamenii se iubesc, nu au nevoie de tratate sau de ultimatum-uri. Ei caută cum 
să placă unul altuia. Cei care împlinesc prima şi marea poruncă a lui Hristos nu resimt 
supunerea ca o povară. Dumnezeu caută pe cei care sunt sensibili la cele mai mici dorinţi ale 
Sale. Lui nu-i sunt plăcuţi cei care trebuie să fie continuu împinşi ca să facă voia Lui de teama 
pedepsei. Dumnezeu spune: “Eu - zice Domnul - te voi învãţa, şi-ţi voi arãta calea pe care 
trebuie s-o urmezi, te voi sfãtui, şi voi avea privirea îndreptatã asupra ta. Nu fiţi ca un cal sau 
ca un catâr fãrã pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zãbalã cu care-i legi, ca sã nu se 
apropie de tine”. (Ps. 32,8.9).  
 
 Mulţi creştini sunt nişte urmaşi ai lui Hristos cu jugul la gât. Ei reacţionează numai 
când sunt biciuiţi şi se supun doar de teama pedepsei. Dumnezeu spune: “Vreau să fiţi 
modelaţi privindu-Mă”. Numai aceia care-L iubesc pe El şi caută să-I fie plăcuţi vor 
recunoaşte iubirea mustrătoare din privirea Lui. Dacă vor studia Biblia cu singurul scop – de 
a descoperi ceea ce Îi place Lui – atunci se vor supune imediat voinţei Sale. Aceasta este 
esenţa adevăratului creştinism – a armoniza orice aspect al vieţii cu voinţa lui Dumnezeu, din 
iubire. 
  
2. Cosmetice şi bijuterii 
  
 După introducerea din capitolul 1, în care am văzut că dragostea trebuie să fie 
factorul care motivează standardele creştine, suntem acum pregătiţi să vedem cum se aplică 
în practică acest principiu. Deşi se poate analiza oricare din standardele Bisericii în felul 
acesta, vrem aici să acordăm atenţie doar unul care este foarte disputat: cosmeticele şi 
bijuteriile. Mulţi membri sinceri ai Bisericii au renunţat la aceste lucruri doar pentru că “aşa 
spune Biserica”. Acesta este un motiv greşit pentru viaţa noastră creştină. După cum am 
văzut în capitolul anterior, nu trebuie să existe reguli arbitrare ci trebuie să existe convingeri 
personale bazate pe iubire şi din dorinţa de a face plăcere Domnului.  
 
 Foarte frecvent, pastorii au fost întrebaţi: “Ce este greşit cu verigheta mea? Crezi că 
Dumnezeu nu mă va primi în cer doar pentru că port acest lucru mărunt?” Inima mea a fost 
descurajată în multe ocazii în faţa unor asemenea replici. Vă rog să notaţi care sunt 
implicaţiile. Cel care pune asemenea întrebări caută să vadă cât de departe poate să meargă cu 
dorinţele egoiste, şi totuşi să fie admis şi în ceruri. Atitudinea sa reflectă o dorinţă legalistă de 
a face minimumul necesar.  
 
 Dar calea aceasta este greşită, greşită, greşită! Adevăratul creştin nu va întreba: “Cât 
de puţin trebuie să fac pentru a fi copil al lui Dumnezeu?”, ci “Cât de mult pot să fac pentru 
a fi plăcut lui Isus, Cel pe care-L iubesc atât de mult?” Aceasta este o atitudine pozitivă care 
se bazează pe dorinţa de a face voia lui Dumnezeu cu bucurie, aşa cum spune Cuvântul Său. 
Odată ce inima a fost deschisă astfel, nu rămâne decât a căuta în Scriptură care este voia lui 
Dumnezeu cu privire la cosmetice şi bijuterii. 
 
 În Geneza 35,1-4, Dumnezeu a spus lui Iacob să-şi ia familia şi să meargă la Betel ca 
să se închine. Acolo era locul unde Iacob se convertise, după ce visase o scară între cer şi 
pământ. Dar înainte de a se prezenta la locul sfânt, Iacob a poruncit casei sale “să scoată 
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dumnezeii străini care sunt printre voi!” (vers.2). Membrii familiei sale preluaseră obiceiurile 
păgâne de acasă. Erau câteva obiecte care trebuiau lepădate mai înainte de a veni la altar. 
Notaţi care erau acele obiecte: “Ei au dat lui Iacob toţi dumnezeii străini care erau în mâinile 
lor, toţi cerceii care erau în urechile lor: şi Iacov le-a îngropat sub stejarul care era la Sihem.” 
(vers 4). În jud. 8,24, ni se spune că cerceii erau purtaţi de unii oameni, “pentru că erau 
ismaeliţi”. Contextul arată foarte clar că aceştia purtau podoabe ca un semn al apostaziei lor. 
Geneza 34 descoperă că fiii lui Iacov au comis grave păcate, şi Iacov vine înaintea lui 
Dumnezeu spre a face ispăşire pentru ei şi pentru familia sa. Era un timp de cercetare a 
inimii şi pocăinţă. Se făcea totul pentru îndreptarea relelor şi pentru a deschide calea 
binecuvântărilor lui Dumnezeu. Obiceiul de a purta podoabe păgâne a fost abandonat, idolii 
şi cerceii au fost aruncaţi. 
 
 În circumstanţe asemănătoare a avut loc o reformă în Exod 33,1-6. Un păcat teribil 
avusese loc în capitolul anterior, când Moise era pe munte, spre a primi poruncile divine. Un 
mare număr de israeliţi se închinaseră viţelului de aur, aducând pedeapsa divină. Moise i-a 
chemat la pocăinţă prin cuvintele: Moise a zis: „Predaţi-vã azi în slujba Domnului, chiar cu 
jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui sã vinã astãzi peste voi”. (Ex. 
32,29). 
 
 În capitolul următor, Moise vine în faţa lui Dumnezeu pentru a mijloci pentru 
poporul care era încă înzorzonat cu podoabele păgâne din ziua păcătuirii lor. Instrucţiunile 
pe care Dumnezeu le-a dat pentru reabilitarea lui Israel includeau schimbarea hainelor, 
tocmai cum a fost în cazul lui Iacob. “Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: 
„Voi sunteţi un popor încãpãţânat; numai o clipã dacã M-aş coborî în mijlocul tãu, te-aş 
prãpãdi. Aruncã-ţi acum podoabele de pe tine şi voi vedea ce-ţi voi face. Copiii lui Israel şi-
au scos de pe ei podoabele şi au plecat de la muntele Horeb. “(Ex. 33,5.6). 
 
 Nu este nici un dubiu cu privire la atitudinea lui Dumnezeu faţă de purtarea acestor 
podoabe. Dumnezeu care nu se schimbă, le-a spus să lepede acele lucruri şi să se prezinte la 
judecată pentru a răspunde de necredincioşia lor. Este mai mult decât interesant, să vedem că 
această prohibiţie este în legătură cu intrarea lor în pământul promis: “Voi trimite un înger 
înaintea ta ca să izgonească pe canaaniţi, pe fereziţi… Eu nu voi merge înaintea voastră căci 
eşti un popor încăpăţânat!” (Exod 33,2.3) 
 
 Este semnificativ să li s-a cerut abandonarea ornamentelor înainte de intrarea în 
Canaan. Ne spune aceasta ceva şi nouă, cei de astăzi? Fără îndoială că da! Pavel ne asigură în 
1 Cor. 10,11 că “Toate aceste lucruri li s-a întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde şi au 
fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care a venit sfârşitul veacurilor”. El compară 
experienţa lor de la Marea Roşie cu botezul, în versetul 2, iar în vers 7 şi 8 se referă la marea 
apostazie a lui Israel din Exod 32 când au făcut viţelul de aur. Apoi imediat spune că aceste 
lucruri s-au întâmplat lor pentru avertizarea noastră. Aceasta înseamnă că Dumnezeu tratează 
apostazia lor ca să ne înveţe ceva. Porunca Lui de a lepăda podoabele înainte de a ajunge în 
pământul promis, se aplică şi nouă care mergem spre Canaanul ceresc. În context paralela 
este evidentă.  
 
 Prima relatare despre folosirea cosmeticelor în Biblie este în 2 Regi 9,30. Mulţi se 
întreabă de unde vine expresia “pictată ca Izabela”. Răspunsul este în acest text. “Când Iehu 
a intrat în Izreel, Izabela a auzit; şi-a pictat faţa, şi-a împodobit capul şi se uita pe fereastră.” 
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Istoria acestei mârşave regine păgâne care a omorât sute de profeţi ai lui Dumnezeu este 
binecunoscută. Dacă ne referim la obiceiul Izabelei deja condamnăm practica folosirii 
cosmeticelor. Putem vedea că acesta era un obicei păgân. 
 
 Prin profetul Isaia, Dumnezeu pronunţă una din cele mai drastice sentinţe contra 
bijuteriilor din toată Biblia. Nicăieri nu vom găsi o mai directă şi clară descoperire a voinţei 
lui Dumnezeu despre purtarea de podoabe. În Isa 3,16 avem o listă întreagă de articole 
specifice pe care le purtau “fiicele Sionului”. Să analizăm dacă lui Dumnezeu, care este 
acelaşi ieri, astăzi şi în veci, Îi place purtarea de bijuterii: “Domnul zice: „Pentru cã fiicele 
Sionului sunt mândre, şi umblã cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru cã pãşesc 
mãrunţel, şi zornãiesc cu verigile de la picior, Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor 
Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le 
slujesc ca podoabã la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brãţãrile şi mãhramele; 
legãturile de pe cap, lãnţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi baierele 
descântate; inelele şi verigele de la nas”. (vers 16-21). 
 
 Să ne întrebăm cum va lua Dumnezeu aceste lucruri? În capitolul următor, citim: 
“Dupã ce va spãla Domnul murdãriile fiicelor Sionului… cu duhul judecãţii şi cu duhul 
nimicirii” (Isa 4,4). Să notăm că Dumnezeu se referă la toate acele articole ca la nişte 
“murdării”. Mai departe profetul descrie pe cei care au trecut prin procesul “spălării” de 
podoabe: “În vremea aceea odrasla Domnului va fi plinã de mãreţie şi slavã, şi rodul ţãrii va 
fi plin de strãlucire şi frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. Şi cel rãmas în Sion, cel lãsat 
în Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii, la Ierusalim. “ (Isa 4,2.3) 
 
 În cuvinte puternice se arată oroarea lui Dumnezeu faţă de manifestarea mândriei 
etalată prin purtarea de ornamente. După procesul spălării, Dumnezeu descrie pe femei ca 
fiind plăcute, sfinte şi frumoase. Evident că El nu evaluează frumuseţea ca noi. Femeile 
poartă bijuterii tocmai ca să se facă frumoase, dar Dumnezeu le numeşte murdării. După ce a 
înlăturat bijuteriile, El spune despre femei că sunt frumoase şi plăcute. Să nu scăpăm din 
vedere semnificaţia acestui adevăr. Dumnezeu foloseşte cuvântul “plăcută” ca să descrie pe 
Mireasa Sa, Biserica. “Fiica Sionului este o femeie plăcută şi delicată” (Ieremia 6,2 - Varianta 
lui Cornilescu este deficitară: “Pe frumoasa şi subţirica fiică Sionului o nimicesc” N.T.) 
 
 Evaluând mândria poporului Său, Dumnezeu face următoarea observaţie: 
“Înfãţişarea feţei lor mãrturiseşte împotriva lor, şi, ca Sodomiţii, îşi dau pe faţã nelegiuirea, 
fãrã s-o ascundã. Vai de sufletul lor, cãci îşi fac singuri rău! (Isaia 3,9). Nu este loc pentru nici 
o îndoială despre ruşinea purtării de podoabe. 
 
 Este bine să notăm că Dumnezeu identifică inelele ca o parte a “murdăriilor fiicelor 
Sionului”. Despre cel fel de inele este vorba? Demnitarii vor spune: “Inelul meu 
simbolizează clasa de care aparţin. Nu este un simplu ornament. Dumnezeu vorbeşte despre 
alte inele”… Masonii îşi vor apăra inelul masonic cu aceleaşi cuvinte: “Dumnezeu nu 
vorbeşte despre inelul meu. Este un simbol al apartenenţei de loja mea”. Mai sunt inelele 
purtate drept talisman, inelele de logodnă şi inelele de nuntă, care au de asemenea 
semnificaţii simbolice. Cât este de uşor să justificăm ceea ce purtăm şi să spunem că 
Dumnezeu nu vorbeşte despre “inelul meu”. Dar cum putem şti că Dumnezeu nu vorbeşte 
despre ceea ce port eu? Nu este oare sfidător să spui că Dumnezeu face o excepţie pentru 
ceea ce port eu, doar pentru că eu nu vrea să renunţ? 
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 Ce vrea să spună Dumnezeu când spune “inele”? Se referă doar la anumite feluri de 
inele? 
 
 Am întrebat-o pe mama mea într-o zi acest lucru. Ştiţi că mama mi-a interzis să iau 
din îngheţata pe care o făcea pentru tort, până nu era bine îngheţată. Mi-era permis să rad 
cratiţa pe margini, dar era o lege a casei că nu puteam să mă înfrupt din conţinutul vasului. 
 
 Dar într-o zi mama a venit la magazin şi mi-a lăsat un frumos tort de ciocolată pe 
masă. Priveam cum se scurge crema pe margini. Ispita era prea mare, aşa că am luat cu 
degetul din surplusuri, dar nu am fost destul de iute. Mama în acel moment a intrat pe uşă. 
M-a luat în dormitor în timp ce eu încercat să zădărnicesc inevitabilul. Îmi amintesc cât de 
greu mi-a fost ca să scap de pedeapsă. Mama a spus: “Ţi-am spus că niciodată nu ai voie să 
iei îngheţata de pe tort!” Triumfător, am replicat: “Dar n-ai spus că nu am voie şi de pe tortul 
de ciocolată!” 
 
 Sigur că mama nu a fost prea impresionată de logica mea copilărească. Mă întreb 
cum sună cuvintele noastre în urechile lui Dumnezeu: “Dar Tu nu ai spus inelul de 
nuntă!”… Şi acest lucru este adevărat. Mama a zis: “Tort” iar Dumnezeu spune “inele”, şi 
stăm şi încercăm ca un copil să ne justificăm violarea voinţei descoperite a lui Dumnezeu. 
 
 Dar ce căutăm noi de fapt în Biblie? Nu căutăm să vedem ce Îi este plăcut lui 
Dumnezeu? Noi nu căutăm să evităm ce îi este plăcut. Singurul nostru scop este să 
descoperim voia Lui pentru ca s-o îndeplinim. Noi Îl iubim aşa de mult încât nu riscăm să 
facem ceva neplăcut Lui. De aceea creştinul nu trebuie să se întrebe ce fel de inele sunt 
interzise, ori să caute justificări mergând contra voinţei lui Dumnezeu. E vorbe de inele. Este 
clar că dacă un singur inel ar putea fi justificată, atunci toate inelele ar trebui să fie. În Biblie 
nu găsim nici o indicaţie pentru purtarea de inel ca simbol al legământului conjugal. Istoria 
inelului de nuntă este mânjită de închinarea păgână la soare şi de superstiţii papale. Nici un 
argument nu poate avea o greutate mai mare decât acela că inelele nu sunt plăcute Domnului! 
Un creştin firesc poate spune că nu este clar dacă cineva poate sau nu să fie pierdut din cauza 
purtării unui inel. Dar creştinul care-l iubeşte pe Dumnezeu, mai mult decât orice, va 
răspunde că e destul să ştie că nu-i place Iubitului şi Celui mai bun Prieten. 
 
 Întâmplător, istoria ne dă o imagine foarte clară a relaţiei dintre apostazia Bisericii 
primare şi momentul introducerii inelului de nuntă. Renumitul cardinal catolic John Henry 
Newman, scrie în 1845 în cartea lui, “Dezvoltarea doctrinei creştine” p. 373: “Constantin, cu 
scopul de a recomanda noua credinţă păgânilor, a transferat în creştinism ornamentele pe 
care le purtau şi le-a adaptat… Folosirea templelor, care au fost dedicate sfinţilor… tămâia, 
candela, apa sfinţită, procesiunile, inelul de nuntă, rugăciunea spre răsărit, icoane… toate 
sunt de origine păgână, şi sfinţite prin adoptarea de către Biserică.” 
 
 Profetul Ieremia ca şi alţi scriitori ai Vechiului Testament adaugă şi alte lucruri despre 
oamenii care purtau ornamente artificiale. Biserica este reprezentată printr-o femeie. Când 
oamenii au căzut în păcat, ei sunt simbolizaţi de profet printr-o desfrânată sau o soţie 
necredincioasă. “Şi tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbrãca în cârmâz, te vei împodobi cu 
podoabe din aur, îţi vei sulemeni ochii; dar degeaba te vei înfrumuseţa: ibovnici tãi te 
dispreţuiesc, şi vor sã-ţi ia viaţa. “ (Ier 4,30).  

Page 8 of 15 



www.AdevarulPrezent.com 

 
 Prin Ezechiel Dumnezeu simbolizează pe poporul apostaziat, Iuda şi Israel prin două 
desfrânate numite Ohola şi Oholiba. Descrie pe care El o face despre podoabele lor arată 
intenţia destrăbălată: “Au umblat chiar dupã oamenii, care veneau de departe, le-au trimis 
soli, şi iatã cã ei au venit. Pentru ei te-ai scãldat tu, te-ai sulemenit la ochi, şi te-ai gãtit cu 
podoabele tale” (Ezec 23,40). 
 
 Osea exprimă acelaşi lucru când descrie ipocrizia lui Israel. Din nou necredincioşia 
este ilustrată printr-o femeie înzorzonată: “O voi pedepsi pentru zilele când tãmâia Baalilor, 
când se gãtea cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga dupã ibovnicii ei, uitând de Mine, zice 
Domnul.” (Osea 2,13). 
 
 Din nou şi din nou, Biblia asociază folosirea de cosmetice şi purtarea de bijuterii cu 
păcatul, apostazia şi păgânismul. Când poporul se depărta de Dumnezeu, îşi punea podoabe, 
despre care Isaia spune că “declară păcatul lor”. Nu ducem lipsă de texte care să vorbească 
fără echivoc că lui Dumnezeu nu-I place aceste lucruri, şi le asociază cu depărtarea de El. 
 
 În Noul Testament, avem redat acelaşi adevăr. Ioan vizionarul de pe Patmos scrie 
despre o desfrânată îmbrăcată în stacojiu (simbolizând o falsă Biserică), “acoperită cu aur şi 
pietre scumpe, şi mărgăritare, avânt în mână o cupă plină de spurcăciuni şi cu necurăţiile 
desfrânării ei” (Apoc 17,4).  
 
 În contrast cu ea, adevărata Biserică este descrisă în Apoc 12,1 ca o femeie frumoasă, 
îmbrăcată cu slava soarelui. Această femeie este numită Mireasa lui Hristos în Apoc 21,9. Să 
notăm că ea nu poartă nici un fel de ornamente. Aceste imagini ale falsei şi ale adevăratei 
religii arată cum evaluează Dumnezeu folosirea podoabelor artificiale.  
 
 În sfârşit, două fragmente biblice aparţinând lui Pavel şi lui Petru afirmă cu claritate 
care este viziunea Bisericii primare în aceste probleme. Ambele fragmente au constituit 
rânduieli cu mare influenţă printre ucenici şi în Biserica apostolică. Pavel a scris: “Vreau, de 
asemenea, ca femeile sã se roage îmbrãcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfialã; nu cu 
împletituri de pãr, nici cu aur, nici cu mãrgãritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, 
cum se cuvine femeilor care spun cã sânt evlavioase.” (1 Tim 2,9.10). 
 
 Petru a scris la fel, doar că el se adresează în special celor care aveau soţi necreştini: 
“Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bãrbaţilor voştri; pentruca, dacã unii nu ascultã 
Cuvântul, sã fie câştigaţi fãrã cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vã vor vedea felul 
vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastrã sã nu fie podoaba de afarã, care stã în 
împletitura pãrului, în purtarea de scule din aur sau în îmbrãcarea hainelor, ci sã fie omul 
ascuns al inimii, în curãţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 3,1-4). 
 
 Aceste cuvinte ale lui Petru constituie sfaturi preţioase pentru orice soţie creştină de 
astăzi, şi se referă la una din problemele cele mai acute cu care o femeie creştină se 
confruntă, când soţii lor nu sunt de aceeaşi credinţă. Până unde poate merge o femeie care 
vrea să placă soţului neconvertit? În ce grad poate compromite adevărul lui Dumnezeu în 
lucrurile mici pentru ca să poată păstra liniştea în cămin şi posibilitatea de a ajuta la câştigarea 
soţului? Petru este foarte simplu şi direct. Să nu compromită absolut cu nimic adevărul şi 
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principiile! Chiar dacă soţiei nu-i este permis să vorbească despre adevăr, ea îşi poate câştiga 
soţul prin “felul ei curat de trai”. 
 
 Dar să notăm care trebuie sã fie comportamentul soţiei. Petru ne asigură că ea îşi va 
câştiga soţul mai repede dacă îşi va lepăda podoabele artificiale. Sigur că Spiritul Sfânt va 
rezolva dilema soţiei care simte că are nevoie să poarte inelul de nuntă pentru a plăcea 
soţului, chiar dacă ea ştie că aceasta nu place Domnului. Textul spune clar că Dumnezeu 
trebuie să ocupe primul loc iar orice decizie poate fi luată mai cu uşurinţă după aceea. Sute de 
evanghelişti şi pastori pot mărturisi acest lucru. Femeile care au adus pe soţii lor la credinţă 
au fost cele care au ţinut la standardele biblice. Cei care nu au reuşit să-i câştige au fost cele 
care au slăbit standardele în lucruri mici, pentru a fi compatibile cu voinţa soţului lor. 
 
 Aceasta pare o contradicţie, dar rezultatele sunt demonstrabile. Cât timp soţia nu 
trăieşte după toate principiile credinţei sale, soţul gândeşte că acestea nu sunt aşa de 
importante. El nu se simte atras să facă ceva de complezenţă. Dar dacă ea stă tare pe poziţie 
pentru a plăcea Domnului mai mult decât orice, chiar înfruntând neplăcerea soţului, soţul va 
şti că este vorba de lucruri importante. Probabil că el nu va spune nimic despre adevăratele 
lui simţăminte. Poate că va fi indignat la un moment dat, dar va nutri în sinea lui respect şi 
admiraţie pentru soţia conştiincioasă. 
 
 Anticipăm aici argumentul pe care îl aduc soţiile care nu vor să renunţe la verighetă. 
Ele spun: “Nu pot renunţa la verighetă deoarece ea declară că sunt măritată. Sunt mândră de 
soţul meu. Vreau ca oricine să ştie că sunt căsătorită, şi căsătoria este cel mai sfânt şi mai 
important lucru”. Nimeni nu poate găsi greşeli la aceste simţăminte sincere. Orice soţie este 
mândră de soţul pe care-l iubeşte. Căsătoria este importantă. Dar să ne punem întrebarea: 
“Există ceva mai important decât căsătoria în viaţa cuiva?” Da! Există un singur lucru mai 
important decât căsătoria unui soţ cu soţia lui, şi acesta este unirea cu Hristos. Cerinţele 
iubirii lui Hristos sunt singurele cerinţe care au prioritate faţă de cerinţele iubirii soţului sau 
soţiei. În lumina acestor evidenţe, am descoperit că ornamentele displac Domnului. E 
adevărat că verigheta spune tuturor că soţia este măritată cu soţul ei, dar mai spune ceva… 
Ea spune că soţia a ales să placă soţului ei mai mult decât Domnului. Verigheta descoperă că 
ea a aşezat voinţa altcuiva deasupra voinţei lui Dumnezeu descoperită în Biblie. Astfel, ea 
poartă o rea mărturie în faţa lumii. 
 
 Unii pot obiecta că o asemenea concluzie este prea dură! Ei spun: “Tu judeci 
creştinismul meu printr-un lucru atât de mic!”… Nu este adevărat! Dragostea pentru 
Dumnezeu se pune la probã, iar Biblia arată clar care este criteriul acestui test. Acest test nu 
cautã sã afle dacã pãzim poruncile Legii lui Dumnezeu, ci dacă facem sau nu ce îi este plăcut. 
Iată argumentul: “Şi orice vom cere, vom cãpãta de la El, fiindcã pãzim poruncile Lui, şi 
facem ce este plãcut înaintea Lui.” (1 Ioan 3,22). 
 
 Să nu uităm aceste două lucruri pe care adevăraţii creştini le vor face totdeauna. Ei se 
supun poruncilor directe ale Legii lui Dumnezeu, dar ei merg mai departe căutând să vadă şi 
să facă ce Îi este plăcut. Isus ilustrează acest principiu prin viaţa şi prin învăţăturile Sale. El 
spunea: “Cel ce M-a trimis, este cu Mine; Tatãl nu M-a lãsat singur, pentru cã totdeauna fac 
ce-I este plãcut.” (Ioan 8,29). Poruncile sunt obligatorii chiar şi pentru un om firesc, dar 
lucrurile mici care plac lui Dumnezeu sunt descoperite numai inimii care iubeşte pe 
Dumnezeu. Este un adevăr solemn că cei care vor fi salvaţi la venirea lui Isus sunt 
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simbolizaţi prin Enoh care “a fost mutat de pe pãmânt, ca sã nu vadã moartea. şi n-a mai 
fost gãsit, pentru cã Dumnezeu îl mutase. Cãci înainte de mutarea lui, primise mãrturia cã 
este plãcut lui Dumnezeu”. (Evrei 11,5). Pavel descrie glorioasa revenire a lui Isus în 1 Tes 
4,16. Aici arată învierea celor drepţi şi răpirea sfinţilor în viaţă. Dar, vorbind despre sfinţii 
care sunt gata pentru aceste evenimente, Pavel spune: “Încolo, fraţilor, fiindcã aţi învãţat de 
la noi cum sã vã purtaţi şi sã fiţi plãcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vã rugãm, şi vã 
îndemnãm în Numele Domnului Isus, sã sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.” (1 Tes 4,1). 
Una din caracteristicile celor răscumpăraţi este dorinţa lor de a plăcea Domnului în toate 
lucrurile. 
 
 Dacă cunoaşteţi cumva un lucru care este plăcut Domnului, şi refuzaţi să-l faceţi, 
care este de fapt explicaţia? Voi vreţi să fiţi plăcuţi cuiva pe care-l consideraţi deasupra lui 
Dumnezeu. Poate că spuneţi: “Dar este un lucru aşa de mic!”… Bineînţeles că este un lucru 
mic, dar prin el dragostea este pusă la încercare. Întrebaţi pe orice soţie despre acest lucru. 
Soţul poate i-a dăruit o maşină de spălat de ziua ei, şi ea apreciază acest lucru. Dar dacă el 
aduce flori în mijlocul săptămânii şi spune: “Iubito, lasă-mă să spăl vasele în locul tău 
astăzi!”, orice soţie vă va spune că aceasta înseamnă mai mult decât o maşină de spălat. De 
ce? Deoarece asta spune ceva despre simţămintele care îl conduc pe soţ să facă nişte lucruri 
mici, mai mult decât cele mari care sunt puţin sau deloc aşteptate. Dumnezeu este plăcut 
impresionat când ţinem cele zece porunci, dar noi Îi arătăm mai mult iubirea atunci când, pe 
lângă ţinerea poruncilor, Îi suntem plăcuţi şi în alte lucruri mărunte descoperite în Biblie. 
 
 Binele şi răul nu au fost şi niciodată nu vor fi măsurate prin cantitate. Este vorba de 
calitatea răului, nu de cantitate, aceea care pune probleme creştinului. Biblia arată că 
bijuteriile şi cosmeticele, inelele, etc., nu plac Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu nu arată ce 
cantitate de cosmetice este rea, sau ce tip, sau ce număr de inele nu place Domnului. Chiar 
cea mai mică violare deliberată a voinţei descoperite a lui Dumnezeu este foarte serioasă. Ea 
arată o răzvrătire a inimii împotriva adevărului că Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc. 
Argumentul favorit al diavolului este: “Un lucru mic nu contează!” Acesta a fost argumentul 
nebunesc al lui Lot atunci când a fost scos afară din Sodoma. El a cerut permisiunea să 
meargă în altă cetate. Argumentul lui a fost: “Este aşa de mică!” (Gen 19,20).Înţelegeţi de ce 
Lot a dorit să meargă în altă cetate, după ce a pierdut tot ce avea în Sodoma? Acelaşi 
raţionament îl au mulţi creştini de astăzi. Ei pun în discuţie şi stau în dubiu cu privire la 
mărimea inelului sau la cantitate de mândrie. 
 
 Satana este fericit când aude pe oameni că se întreabă despre cât de mult pot să 
violeze voinţa lui Dumnezeu. Nu uitaţi acest lucru: Nu gradul devierii de la standardele 
biblice este atât de important, cât faptul că există o deviaţie, şi aceasta este adevărata 
problemă. Mărimea pasului nu are prea mare importanţă, ci direcţia în care te conduce pasul. 
 
 Unii spun că pastorii vorbesc despre verighetă, deoarece ei aşteaptă de la candidaţii 
pentru botez să o scoată înainte de a fi botezaţi. De fapt experienţa arată că nu verigheta este 
problema. Ea este mai degrabă un simptom a unei probleme mai serioase –lipsa deplinei 
predări. Când inima este predată, şi Dumnezeu este pus pe primul loc în viaţă, cel convertit 
nu va permite unui ineluş să stea în calea unirii cu Hristos. Când dragostea pentru Hristos 
este mai puternică decât iubirea de sine sau iubirea pentru soţ sau soţie, atunci nimic nu va 
mai sta în cale, cu atât mai puţin un mic inel de metal… 
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 3.Pietre de poticnire 
  
 În acest capitol vom da atenţie unui alt argument biblic al subiectului discutat pe care 
unii îl consideră a fi cel mai convingător. El răspunde obiecţiei unora care nu sunt încă 
convinşi că bijuteriile displac lui Dumnezeu. Într-un mod foarte explicit, acest argument ar 
putea demola ultima baricadă, chiar şi a inelului de nuntă. 
 
 Înainte de a intra în discursul elocvent al lui Pavel, trebuie să stabilim un lucru care 
este binecunoscut tuturor celor care sunt angajaţi pe deplin în câştigarea sufletului lor. Cei 
care persistă în a purta podoabe, după ce au devenit membri ai Bisericii, devin responsabili 
prin aşezarea unor pietre de poticnire în calea sufletelor. Orice evanghelist sau pastor îţi 
poate frânge inima cu povestiri despre bărbaţi şi femei care s-au descurajat poticnindu-se de 
acei membri ai Bisericii. Mai înainte de a cunoaşte toate standardele biblice, aceşti candidaţi 
sunt uluiţi când văd membri botezaţi şi uneori slujbaşi ai Bisericii, care poartă inele sau alte 
podoabe. Mulţi se întorc dezamăgiţi şi refuză să intre în Biserică.  
 
 Unii pot spune că n-ar trebuie să se uite la oameni, ci să accepte adevărul pentru că 
este adevărat… Au dreptate, dar să ne amintim că noi lucrăm pentru sufletele care caută 
crăpături în mesajul nepopular al Bibliei. Este datoria noastră să închidem orice crăpătură cu 
răbdare şi să prevenim orice argument aşa ca în final ei să accepte adevărul în supunere 
deplină. E cert că aceşti oameni au dreptul să se aştepte ca membrii Bisericii să practice ceea 
ce ei predică. Membrii cei inconsecvenţi pot contracara luni de studiu şi de pregătire. Nimeni 
nu are dreptul să fie o piatră de poticnire pentru semenul său. 
 
 Pavel scria o solemnă avertizare pentru cei care ar putea descuraja un singur suflet în 
creşterea lui. “Să nu ne judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă să judecăm ca nimeni să nu fie o 
piatră de poticnire sau un prilej de cădere în drumul unui frate” (Rom 14,13). Isus vorbeşte 
aproape la fel cu excepţia că El descrie enormitatea acestei fapte. Şi poate că aceste cuvinte 
vor avea o mai mare însemnătate pentru noi dacă avem în minte pe instructorii de la Şcoala 
de Sabat copii: “Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred 
în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în 
adâncul mării.” (Matei 18,6). Într-adevăr, serioase cuvinte! Dar nu mai serioase decât paguba 
pe care o descrie – călăuzirea greşită a acelui copil care priveşte la instructori ca exemple. 
Uneori fetele se miră de standardele biblice referitoare la inele, când văd un inel în degetul 
unui învăţător preferat. 
 
 Într-o Biserică, o învăţătoare care purta verighetă era idolatrizată de o fetiţă din clasă. 
În timpul serviciilor divine ea se simţea bine stând alături de învăţătoare şi de soţul ei. Pentru 
că nu aveau copii, cei doi erau bucuroşi s-o lase lângă ei. Uneori fetiţa îşi făcea de lucru cu 
obiecte din poşeta învăţătoarei, dar având o natură afectuoasă, deseori îi lua mâna şi o ţinea 
în mâinile ei, mult timp. În timpul unei predici, fetiţa îi scoase verigheta şi o pusese pe 
degeţelul ei. Oarecum deranjată, învăţătoarea îi luã inelul şi-l puse la loc. 
 
 Sãptãmânã dupã sãptãmânã, spre regretul ei, observa cum fetiţa era tot mai obsedatã 
de inel. Se purta cu tandreţe, îl mângâia, şi adesea încerca să-l scoată cu discreţie, ca să-l pună 
pe degeţelul ei. Marea fascinaţie a fetiţei pentru inelul de aur a devenit îngrijorare. Cunoscând 
învăţătura Bibliei despre ornamente, conştiinţa ei a început s-o mustre şi a încetat să-l mai 
poarte. Nu se mai putea bucura de serviciul divin, când vedea cum atenţia fetiţei este atrasă 
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de către un inel. Având convingerea că aşezase o piatră de poticnire în calea copilului, şi-a 
scos verigheta o dată pentru totdeauna. Mai târziu a povestit această experienţă pastorului şi 
a descris simţămintele de vinovăţie care au tulburat-o pentru că pusese o ispită înaintea unei 
fetiţe nevinovate. 
 
 “Dar nu văd ce poate fi greşit cu inelul. De ce să fiu ipocrit şi să-l scot doar pentru ca 
altcineva să nu se poticnească?” Pavel răspunde la aceasta în 1 Cor 8,1-13. Tot capitolul 
respectiv este preocupat cu problema cărnii jertfite idolilor. Biserica primară era serios 
tulburată de această problemă. Creştinii dintre neamuri care veniseră de la păgânism, credeau 
că este rău să mănânci carnea aceea, deoarece le reamintea jertfa de mâncare adusă idolilor. 
Chiar acum când erau creştini, ei simţeau că dacă mănânci, însemna o legătură cu idolul 
respectiv. Pe de altă parte, creştinii iudei care au venit la creştinism din iudaism, credeau că 
acea carne era bună de mâncat. Dacă carnea nu era “necurată”, şi dacă se vindea alături de 
celelalte cărnuri pe piaţă, creştinul venit dintre iudei o cumpăra fără nici o problemă de 
conştiinţă. 
 
 Controversa a devenit atât de dură între cele două grupuri încât Pavel o tratează pe 
larg în 1 Corinteni 8. Să notăm concluzia: “Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite 
idolilor, ştim cã în lume un idol este tot una cu nimic, şi cã nu este decât un singur 
Dumnezeu… Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obicinuiţi pânã acum cu idolul, 
mãnâncã un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul lor, care este slab, este întinat… Luaţi 
seama însã ca nu cumva aceastã slobozenie a voastrã sã ajungã o piatrã de poticnire pentru 
cei slabi. Cãci dacã te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţã, cã şezi la masã într-un templu 
de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el sã mãnânce din lucrurile jertfite 
idolilor? Şi astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta: el, fratele, 
pentru care a murit Hristos! Dacã pãcãtuiţi astfel împotriva fraţilor, şi le rãniţi cugetul lor 
slab, pãcãtuiţi împotriva lui Hristos.” (1 Cor 8,4-12). 
 
 Aceste versete grave, care se concentrează asupra iubirii altora, se aplică chiar cu mai 
mare forţă celor care se simt liberi să poarte inele în Biserică. Aplicaţia e mai puternică 
deoarece podoabele sunt condamnate de Dumnezeu, în timp ce carnea jertfită idolilor nu era 
condamnată. Totuşi Pavel spune că era păcat deoarece era o piatră de poticnire, sau un 
obstacol pentru altcineva. Pentru că inelele pot fi pietre de poticnire pentru cineva, ajungem 
la concluzia că o asemenea faptă este de asemenea un “păcat împotriva lui Hristos”. 
 
 Astfel ajungem din nou la tema centrală a acestui studiu – iubirea. Dacă privim la 
standardele creştine din punctul de vedere al iubirii lui Dumnezeu şi al dorinţei de a-I fi 
plăcuţi Lui, sau al iubirii pentru fratele nostru, rezultatul este acelaşi. Idea este a pune egosul 
mai prejos de orice alt lucru. O religie bazată pe iubire nu va fi satisfăcută doar prin 
îndeplinirea literei poruncilor divine, ci va căuta în Cuvântul lui Dumnezeu zilnic să vadă 
care sunt lucrurile plăcute Lui. Ioan ne reaminteşte. “Noi păzim poruncile Lui şi facem acele 
lucruri care sunt plăcute în ochii Lui” (1 Ioan 3,22). 
 
 Să punem o întrebare de control: Este vreun dubiu cu privire la purtarea de 
ornamente? Textele studiate sunt suficiente sau nu? Un cuplu mi-a spus într-o zi: “Nu 
suntem convinşi că Dumnezeu ne va primi în cer din cauza purtării unei bijuterii”. Atunci i-
am întrebat: “Dacă nu credeţi că veţi fi pierduţi din cauza inelului, atunci credeţi că există 
texte biblice care cel puţin ridică întrebări cu privire la deplina aprobare a lui Dumnezeu?” 

Page 13 of 15 



www.AdevarulPrezent.com 

“O, da! Dar nu putem spune decât că problema este puţin înceţoşată”. Următoarea mea 
întrebare a fost: “Credeţi că purtarea unui inel ar putea fi cam 10% neplăcută lui 
Dumnezeu?” După un moment de gândire, amândoi au fost de acord. Am continuat: “Dacă 
aţi sta pe marginea bazinului de botez pentru a vă preda viaţa Domnului, aţi vrea să păstraţi 
cele 10 procente şi să nu fiţi plăcuţi pe deplin Lui, în timp ce El Şi-a dat întreaga viaţă pentru 
voi?”… 
 
 Încet, şi-au plecat capetele şi au început să-şi scoată inelele. “Nu, a zis soţul, noi nu 
vrem să lăsăm nici cel mai mic procent spre a nu fi plăcuţi lui! Vrem să mergem în toate 
lucrurile cu Isus. Dacă e vreo îndoială, atunci să fie în favoarea Lui!” 
 
 Nu încerc să spun că supunerea este uşoară. Isus a spus: “Dacă vrea cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze” (Luca 9,23). 
Dacă spunem NU egosului nostru, este tocmai ceea ce Isus a vrut să zică. El a spus că fiecare 
din noi vom avea o luptă cu orice lucru la care egoismul nu vrea să renunţe. Cel care vine la 
Hristos şi învaţă care este voia Lui, se va lepăda de sine şi va spune NU acelor lucruri pe care 
firea vrea să le păstreze. Aceasta înseamnă lepădare de sine. Unii oameni cad la probă într-un 
punct, alţii în alt punct. Am văzut pe unii oameni care nu se puteau lepăda de sine în privinţa 
banilor. A te supune lui Dumnezeu înseamnă uneori să-ţi pierzi slujba sau să-ţi micşorezi 
salariul, şi ei nu erau dispuşi să spună NU iubirii lor de bani. Alţii trebuie să renunţe la 
prieteni pentru a-L urma pe Hristos, şi ei nu sunt dispuşi să renunţe la prietenii lor. Apetitul 
stă în calea celor care nu sunt dispuşi să se lepede de alcool, tutun sau carne necurată, aşa 
cum este arătat în Biblie. Unii nu rezistă la probă când e vorba de vanitate sau mândrie. Nu 
sunt dispuşi să se lepede de sine şi să renunţe la îmbrăcămintea atrăgătoare.  
 
 Este interesant să vezi cum adevărul alungă pe oameni de la evanghelizări. Nimeni nu 
se retrage până când cerinţele lui Dumnezeu nu sunt prezentate cu claritate şi ei înţeleg că 
Dumnezeu cere o schimbare a vieţii şi a obiceiurilor. Dacă nu se predică tot Cuvântul lui 
Dumnezeu, mulţi ascultători răspund cu plăcere invitaţiei. Dar începe o luptă aprigă atunci 
când adevărul îi provoacă la schimbări. Încercarea Sabatului, a zecimii, a dietei ridică 
probleme. Dar, foarte ciudat, cea mai mare bătălie începe atunci când voinţa lui Dumnezeu 
se atinge de sfera mândriei personale. Vanitatea este profundă. Iubirea de sine are o mie de 
feţe şi se expune pe sine în multe moduri foarte subtile. 
 
 Să notăm că Satana foloseşte egoismul pentru a da ultima luptă disperată împotriva 
voinţei lui Dumnezeu. Numai cei care iubesc pe Hristos cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot 
cugetul, vor fi capabili să facă 100% predarea care se cere. Cei mai fericiţi oameni din lume 
sunt cei care nu pun absolut nimic în calea lor care nu este plăcut lui Dumnezeu. 
 
 Am spus că cei care caută să placă Domnului sunt cei mai fericiţi. Isus a spus: “Dacã 
pãziţi poruncile Mele, veţi rãmânea în dragostea Mea, dupã cum şi Eu am pãzit poruncile 
Tatãlui Meu, şi rãmân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã 
rãmânã în voi, şi bucuria voastrã sã fie deplinã.” (Ioan 15,10.11). Nu e de mirare că cei 
predaţi lui Dumnezeu sunt uşor de recunoscut. O lumină sfântă şi o bucurie deplină 
strălucesc din lăuntrul lor, care le schimbă înfăţişarea exterioară. Cu toate că au lepădat 
ornamentele lumeşti, ei au podoabele Spiritului Sfânt, care se pot identifica. Unele femei se 
simt goale după ce au lepădat bijuteriile, dar curând descoperă că Dumnezeu înlocuieşte 
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artificialul cu ceea ce este real. David a scris: “Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de 
bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.” (Ps 34,5). 
 
 Această privire către Dumnezeu a nou-născutului creştin este cea care face lumea să 
se uimească. Pentru fiecare lucru lepădat, copilul lui Dumnezeu primeşte un înlocuitor 
spiritual. Pavel spune: “Să lepădăm faptele întunericului şi să îmbrăcăm armele luminii!” 
(Rom 13,12). Şi să observăm cât poate fi de dramatică această schimbare când e vorba de 
hainele şi podoabele noastre. Mireasa lui Hristos primeşte o atenţie specială. Isaia pune în 
contrast haina de nuntă a poporului lui Dumnezeu cu haina lumii. “Mã bucur în Domnul, şi 
sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; cãci M-a îmbrãcat cu hainele mântuirii, 
M-a acoperit cu mantaua izbãvirii, ca pe un mire împodobit cu o cununã împãrãteascã, şi ca 
o mireasã, împodobitã cu sculele ei.” (Isa 61,10). Când ne-am unit cu Hristos şi am luat 
Numele Lui, nu trebuie să ne mai împodobim pe noi înşine ca miresele şi ca mirii de pe acest 
pământ. Atunci primim cu bucurie “haina mântuirii” şi “mantaua neprihănirii”. Aceasta face 
ca faţa să fie strălucitoare şi înfăţişarea exterioară radiantă, uimeşte lumea. 
 
 Acest punct merită toată atenţia. Faţa are multe de spus cu privire la caracterul şi 
experienţa unei persoane. Cel mai puternic martor pentru Hristos poate fi o înfăţişare plină 
de lumină. Unul din cele mai convingătoare argumente pe care l-am auzit folosit împotriva 
folosirii cosmeticelor era bazat pe acest fapt. Frances Parkinson Keyes, cunoscutul autor 
catolic, explica de ce ea nu se atinge niciodată de podoabe sau cosmetice: “Se prea poate că 
anii au aşezat riduri pe faţă, în jurul ochilor sau a bărbiei. Într-o anumită perioadă au fost 
dureri sau bucurii, plăceri sau regrete, viaţă şi moarte. Femeia a luptat şi a supravieţuit, a 
căzut şi s-a ridicat. Şi-a pierdut şi şi-a redobândit credinţa. Ca rezultat este mai înţeleaptă, mai 
bună, mai răbdătoare şi mai tolerantă decât la tinereţe. Simţul umorului s-a copt, viziunea s-a 
lărgit, compasiunea a devenit mai adâncă. Şi toate aceste lucruri trebuie să se vadă. Dacă 
încearcă să şteargă ceea ce este un semn al anilor, ea riscă să distrugă în acelaşi timp marca 
experienţei şi a caracterului.” 
 
 Ce adevăr tulburător! Femeile creştine poartă cu sine un martor prin expresia feţei 
lor. Neprihănire, demnitate, puritate şi credinţă în Dumnezeu – aceste atribute sunt clar 
exprimate prin înfăţişarea exterioară. Poate că asta a vrut Isus să spună: “Lumina voastră să 
strălucească înaintea oamenilor ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru 
care este în ceruri” (Mat 5,16). Lumina spirituală şi strălucirea unei feţe netransformate prin 
lucruri artificiale are o mai mare putere de atracţie decât multe predici sau studii biblice. 
 
 Am făcut acest studiu pentru a arăta că doar iubirea ne conduce la Biblie ca să 
căutăm să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Putem să studiem şi alte standarde creştine. Aceleaşi 
principii sunt valabile în legătură cu dansul, filmele, jocurile de noroc, dietă şi îmbrăcăminte. 
Se poate arăta cu aceeaşi claritate că aceste standarde înalte ale Bisericii nu se bazează pe 
hotărârile unor comitete, ci pe voinţa descoperită a lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să 
găsim cea mai mare plăcere şi bucurie în îndeplinirea acelor lucruri care sunt plăcute Lui. 
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