
MATEI 9: 9 – 13 

De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la 

vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El. 

Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi 

păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui. 

Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă 

Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?” 

Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 

Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am 
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” 

CHEMAREA MÂNTUITORULUI 

Evanghelizare: Biserica Baptista 2, Timisoara, Joi, 17 octombrie, 2013 

Ce bucurie să petrecem în prezenţa lui Dumnezeu acest timp! Ce bucurie 
să fim oaspeţii Lui şi să ne hrănim sufletele din Cuvântul care ni-L 
descoperă pe Domnul Isus Cristos! 

Salutări ... 

Fratele Candrianu vă spunea că am predat Vechiul Testament. Mi-a 
plăcut Vechiul Testament de copil. Chiar când nu eram întors la Domnul 
îmi plăcea Vechiul Testament. Dar pentru această ocazie am ales un text 
din Noul Testament. Totuşi n-am să trec măcar peste nişte întrebări din 
Vechiul Testament. În Ieremia capitolul 8 se spune aşa: „Secerişul a 
trecut, vara s-a isprăvit şi noi tot nu suntem mântuiţi.” În continuare, 
prorocul Ieremia mărturiseşte: „Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului 
Meu, Mă doare, Mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galaad? 
Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face vindecarea fiicei 
poporului Meu?” Poetul Ioan Alexandru spunea: neamul românesc 
boleşte de nedumnezeire. „Nu este niciun doctor acolo?” Este o 
întrebare ridicată în Vechiul Testament. 

Domnul ne spune în cuvântul citit: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor 
ci cei bolnavi. Am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe 
cei păcătoşi.” 

Aseară aveam febră şi parcă nu puteam vorbi, am vrut să dau un telefon 
şi să spun că nu pot veni la Timişoara. Dar mi-am spus: nu se poate, 
trebuie să merg şi să-L înalţ pe Domnul Isus şi m-am bucurat împreună 
cu voi, când, înălţându-L pe Domnul Isus înaintea voastră. Da, sufletele 
noastre au fost binecuvântate! 



Noi am început în Biserica Bunavestire un studiu al Evangheliei după 
Matei. Citim împreună această evanghelie de câteva săptămâni şi 
bucuria apropierii de Domnul Isus prin Cuvântul Sfintei Scripturi este 
deosebită. Ori de câte ori citeşti Cuvântul lui Dumnezeu e proaspăt. Ca 
păstor, predic Evanghelia de patruzeci şi patru de ani şi acum, reluând 
din nou Evanghelia după Matei, vă mărturisesc că atâta prospeţime am 
vazut în ea, cum în 39 de pagini – vi se pare mult să citiţi 39 de pagini? 
– în 39 de pagini descoperiţi cea mai extraordinară biografie scrisă 
vreodată: biografia Fiului lui Dumnezeu venit în lumea noastră.  

În capitolul 1: Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov 
a născut pe Iuda şi continuă cu „a născut, a născut, a născut”. Şi mi-am 
zis: extraordinar! Existenţa noastră începe cu naşterea! Da, începe cu 
naşterea, dar de-a lungul secolelor, a mileniilor, în planul lui Dumnezeu, 
despre care amintea fratele (în cântare), plan făcut de Dumnezeu Însuşi 
înainte de creaţie, Dumnezeu a hotarât să-L trimită pe Fiul Său în lume 
şi biografia Lui să se împletească cu istoria noastră umană. 

Isus Cristos n-a apărut ca o teofanie în lume. Putea să apară. La Avraam 
s-au arătat trei fiinţe deosebite şi una dintre ele, se spune, era Însuşi 
Domnul, era o teofanie. Domnul Isus putea pur şi simplu să apară în 
lume, dar Biblia spune că genealogia Lui s-a împletit cu neamul nostru 
omenesc. 

De curând a murit o soră, soţia unui păstor, ea fiind evreică. Am discutat 
cu pastorul care mi-a spus: soţia mea ştia că se trage din seminţia lui 
Levi. Da, la început de mileniu trei, soţia lui ştia că se trage din seminţia 
lui Levi. Am întrebat şi eu pe mama: „Mamă, spune-mi ceva despre 
bunicul şi străbunicul tău.” Ea mi-a răspuns: „Păi, pe bunicul nu l-am 
cunoscut, de străbunic nici nu ştiu cine era.” Habar nu avem de unde ne 
tragem. Dar evreii aveau această meticulozitate să transmită din tată în 
fiu, din mamă în fiică această genealogie. Această simplă descriere din 
Evanghelia după Matei, a genealogiei Lui, ne arată cum s-a împletit El cu 
neamul omenesc. Apoi, deodată, evanghelistul prezintă descendenţa 
divină. „Ea va naşte un Fiu şi Îi vei pune numele Isus.” Ieşua, Iehova, 
şua, Iehova este mântuire. Îi vei pune numele Isus pentru că El va 
mântui pe poporul Său de păcatele sale.” Dragii mei, mesajul este 
simplu: pentru aceasta a venit Isus Cristos în lume: pentru că noi eram 
şi suntem păcătoşi. Iar El a venit să ne mântuiască. Isus Iehova este 
mântuire. Dumnezeu este mântuire. Noi avem nevoie de un Mântuitor.  

Cunoscutul moderator de talk-show din America, Larry King, a fost 
întrebat pe cine ar alege să intervieveze, dacă ar putea, dintre cele mai 



mari personalităţi ale lumii. El a răspuns: pe Isus şi I-aş pune o singură 
întrebare: cu adevărat Te-ai născut din fecioară? Iar răspunsul la 
această întrebare mi-ar explica istoria!  

Evanghelia este o persoană! Mi-a spus cineva că în India, în urmă cu 
câţiva ani, un creştin mergea din sat în sat. India are peste un miliard de 
locuitori şi nu ştiu dacă mai mult de doi sau patru la sută dintre ei sunt 
creştini. Omul acela mergea din sat în sat şi striga un nume: Isa, Isa! În 
limba lor Isa este Isus. Şi tot mergând din sat în sat strigând doar Isa, 
Isus, Isus, a întâlnit un creştin care i-a spus: de ce doar strigi Numele lui 
Isus? Răspunsul a fost: pentru că ei nu au auzit niciodată Numele 
acesta! Cel mai minunat Numele de care ei nu au auzit! Creştinul i-a 
spus atunci omului: dar explică-le ce-i cu Numele acesta! Omul a spus: 
eu nu am timp, pentru că merg mai departe să strig: Isa, Isa, Isa! 
Explică-le tu! 

„Îi vei pune Numele Isus” pentru că înseamnă: Iehova este mântuire! 
Pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele Sale! 

Dragii mei, Evanghelia Îl are în vedere pe Domnul Isus. Aşa ni se spune 
în Epistola către romani, când Pavel îşi descrie slujba lui, el mărturiseşte 
că este robul lui Dumnezeu, care a fost pus deoparte de Dumnezeu, „ca 
să vestească evanghelia pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi 
în Sfintele Scripturi.” Isus n-a apărut aşa, meteoric, în lume. Cu sute de 
ani înainte, cu milenii, El a fost anunţat. Încă din Eden, „sămânţa femeii 
îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Şi de-a lungul veacurilor, 
Dumnezeu a transmis lumii acesteia, în istoria mântuirii, mesajul acesta: 
da, va veni un Mântuitor, va veni un Răscumpărător. 

Pavel zice: „Rob al lui Isus Cristos, pus deoparte, chemat ca să 
vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin 
prorocii Săi în Sfintele Scripturi”, ea, adică, Evanghelia Îl priveşte pe Fiul 
Său. Mă opresc aici. Nu mă priveşte pe mine, culmea, nu te priveşte pe 
tine! Evanghelia se focalizează asupra persoanei Domnului Isus Cristos. 
Noi credem că Isus Cristos este ca eu să scap de nişte păcate, să-mi 
asigure un loc în cer! Nuuu! Evanghelia Îl priveşte pe Isus Cristos, 
Dumnezeu-Fiul venit în lumea noastră! Evanghelia Îl priveşte pe Isus 
Cristos „născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul, iar în ce 
priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin 
învierea morţilor.” Romani 1:2-3. 

Evanghelia este Vestea Bună, nu vestea bună că eu L-am primit pe 
Cristos, ci Vestea Bună că Cristos m-a primit pe mine! Asta este 



Evanghelia: Vestea Bună că Cristos m-a primit pe mine! Uneori facem 
apel şi întrebăm: este cineva care vrea să-L primească pe Cristos? Şi tu 
stai în bancă şi te gândeşti: oare să-L primesc? Evanghelia este Vestea 
Bună că Cristos ne primeşte. Când ai această descoperire, când Duhul 
Sfânt îţi face această descoperire, atunci sari aşa cum a sărit Matei: s-a 
dus la colegii lui, s-a dus la ceilalţi vameşi, să-i adune şi să le spună: m-
a chemat Isus. Haideţi la mine acasă! Dar ceilalţi puteau să spună: stai 
puţin: El te-a chemat sau tu Îl chemi? Nu, El m-a chemat! El mi-a zis: 
vino după Mine! Iar eu când I-am zis: şi unde să vin? El mi-a zis: unde 
te simţi mai bine? Acasă! Atunci, vino după Mine acasă la tine! Isus m-a 
chemat acasă la mine! Haideţi şi voi! Isus ne cheamă! Ce veste 
extraordinară! Asta-i vestea bună: Isus Cristos te cheamă! 

Apostolul Pavel spune: „după ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi 
mie,” m-a chemat şi pe mine, s-a îndurat şi de mine şi Şi-a arătat în 
mine îndelunga Lui răbdare pentru ca toţi cei ce vor crede în El, mai 
târziu şi tu astăzi să auzi că te cheamă Isus. 

In Romani 15:7, dacă aveţi vreo îndoială că asta este Evanghelia, 
aduceţi-vă aminte ce spune apostolul Pavel: „Primiţi-vă şi voi, unii pe 
alţii, cum v-a primit Cristos.” El este Cel care ne primeşte. 

Şi acum un lucru foarte simplu: Isus ne cheamă ca Mântuitor. Da, El 
este Învăţător. Unii înţeleg să meargă după Domnul Isus ca să înveţe, 
cum ai învăţa de la Budha, Budha fiind întemeietorul unei religii. Sau 
cum ai învăţa de la Moise. Şi învăţând şi urmând pilda Lui, eu mă 
mântuiesc. Nu! Eu sunt pierdut, tu eşti pierdut; fără Mântuitor toţi 
suntem pierduţi. Isus a venit în lumea noastră şi Numele Lui este Ieşua, 
Dumnezeu mântuieşte. 

„N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi.” Nu ştiu dacă ceilalţi 
ucenici ai Domnului au fost şocaţi când au văzut că Domnul Isus l-a 
chemat pe Matei. „Doamne, ne-ai chemat pe noi să lăsăm mrejele. Ne-ai 
spus: veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Şi noi am lăsat 
mrejele. Dar slujba noastră de a prinde peşte era o slujbă decentă. Dar 
Levi, vameşul, s-a pus în slujba romanilor. Nu ştiu dacă ucenicii au zis: 
noi suntem păcătoşi, dar nu ca el. Nu ştiu dacă au zis aşa ceva. Dar 
cărturarii şi fariseii au început să cârtească. Fariseii au început să 
comenteze: noi credem corect, noi ne purtăm corect. De două ori pe 
săptămână postesc, dau zeciuială din toate lucrurile. Noi suntem corecţi. 
Domnul Isus le-a spus: N-am venit să vă deranjez. N-am venit să vă 
chem la pocăinţă. Am venit să chem la pocăinţă pe cei păcătoşi.  



Care este esenţa păcatului? Cred că Isaia o defineşte cel mai bine: „noi 
rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul Lui, dar Domnul 
a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” Noi rătăceam 
cu toţii ca nişte oi. Păcat înseamnă să-ţi găseşti identitatea şi împlinirea 
în orice altceva decât în Dumnezeu. Noi zicem că drogaţii au nevoie de 
Domnul Isus, prostituatele au nevoie de Domnul Isus. Au nevoie de 
Domnul Isus cei ce îşi dau seama cât de căzuţi sunt.  

Ascultaţi ce ne învaţă Sfânta Scriptură: păcat nu este numai falimentul, 
numai faptul că ai făcut sau că faci lucruri rele, ci şi să-L înlocuieşti pe 
Dumnezeu cu lucruri bune! Cea dintâi dintre cele zece porunci este 
aceasta: o ştiţi? Să nu ai alţi dumnezei. Să nu ai alţi dumnezei. Să nu ai 
alţi dumnezei. Şi orice lucru şi chiar orice persoană pentru care trăim şi 
care credem că asta ne împlineşte viaţa – şi în felul acesta Îl punem într-
un fel sau altul în locul lui Dumnezeu – devine idolul nostru, devine 
dumnezeul nostru. Isus Cristos a venit în lumea asta pentru că noi eram 
atât de întorşi spre noi înşine, atât de rătăciţi. Nu contează câte rele ai 
făcut sau cât de bun eşti. „Noi toţi rătăceam ca nişte oi şi fiecare îşi 
vedea de drumul lui.”  Deci, esenţa păcatului este să-L înlocuieşti pe 
Dumnezeu cu orice altceva.  

A fost un alt vameş care a vrut să-L vadă pe Domnul Isus şi s-a urcat 
într-un sicomor, în Ierihon. Când Domnul Isus a ajuns în dreptul 
sicomorului, s-a uitat în sus şi acolo, cocoţat printre crengi stătea 
Zacheu. Domnul Isus îi spune: „Zachee, dă-te jos! Zachee, dă-te jos, 
căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”  Vreau să vă pun o întrebare: 
cine era gazda şi cine era oaspetele? Cine este cel care ia iniţiativa? Cine 
este cel care cheamă? Este Domnul Isus. Noi suntem toţi oaspeţii Lui. În 
lumea asta suntem toţi oaspeţii Lui să ne bucurăm de tot ce a făcut El şi 
când Domnul Isus a intrat în casa lui Zacheu, el a zis: „Doamne, 
jumătate din averea mea o dau săracilor.” Se înţelege aici că Zacheu şi-a 
câştigat averea şi pe căi necinstite dar şi prin abilitatea lui, pentru că el 
continuă şi zice: „Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit.” 
De ce nu  s-a oprit doar aci? Dacă am năpăstuit pe cineva îi dau înapoi 
împătrit, iar ce am câştigat cinstit rămâne al meu? Zacheu, pentru care 
viaţa a fost numai să adune, numai să aibă, deodată se simte liber în 
prezenţa Domnului Isus. Şi de asta a venit Domnul Isus în lume: să ne 
elibereze nu numai de relele noastre ci de toţi idolii noştri care pun 
stăpânire pe noi. Ştii că slujba ta poate să fie un idol? Este important să 
fii bine pregătit, dar dacă faci din ea scopul existenţei tale... Familia ta, 
orice ai poate să devină un idol dacă primeşte un loc mai important 
decât Domnul Isus Cristos.  



Nimeni n-a avut curaj pe pământul acesta să spună ce a spus Domnul 

Isus: „Veniţi la Mine, voi, toţi cei trudiţi şi Eu vă voi da odihnă!” Moise 
ne-a vorbit despre Dumnezeu; a coborât de pe munte cu tablele legii. 
Prorocii au chemat poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Întemeietorii de 
religii au spus: veniţi să vă arătăm o cale prin care să ajungeţi la 
Dumnezeu. Numai Domnul Isus Cristos a putut să spună: veniţi la Mine! 
Veniţi la Mine! Pentru că El este Dumnezeu!  

Aş vrea acum să auzi şi tu chemarea Domnului Isus. Este o chemare la 
pocăinţă. Iată ce spune Cuvântul aici: „Fariseii au zis: „Pentru ce 
mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?” Isus i-a auzit şi 
le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă 
de învăţaţi ce înseamnă: milă vreau şi nu jertfă!” Căci n-am venit să-i 
chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Pocăinţa 
înseamnă întoarcerea de la noi înşine, la Dumnezeu, de la păcatele 
noastre, spre Dumnezeu, de la rătăcirea noastră în viaţă, la Dumnezeu. 
Dar cel mai important lucru, ascultaţi-mă, cel mai important lucru: 
pocăinţa înseamnă întoarcere spre Cristos, întoarcerea la El! 

Acum câteva săptămâni am fost chemat la spitalul Coltea de cineva care 
mi-a spus: tata este pe moarte. Medicii i-au mai dat ore sau zile. Toată 

viaţa am insistat pe lângă el să meargă la o biserică, dar n-a vrut să 
meargă. A fost o singură dată acum opt ani, la Dalles. Era în perioada 
Paştelor. Acum, însă, a acceptat şi a spus: chemaţi-l pe omul ăla care a 
predicat la Dalles. M-a invitat când nu mai avea decât câteva ceasuri de 
trăit. De fapt, în noaptea aceea a intrat în comă şi după încă o noapte, a 
murit. M-am dus la el. Puteam să vorbesc cu el pentru că era conştient. 
Era pe aparate, dar era conştient, iar el îmi spune: şi acum ţin minte ce 
predică aţi ţinut atunci. Şi a început să-mi spună ce am vorbit despre 
Înviere. Eu, mergând spre el, mă gândeam, ce să spun unui om care 
mai are câteva ceasuri de trăit? Şi deodată Duhul lui Dumnezeu mi-a 
adus aminte de tâlharul de pe cruce. Cum să-şi rezolve tâlharul de pe 
cruce trecutul înaintea lui Dumnezeu? Cu oamenii era rezolvat pentru că 
primea pedeapsa pentru ce făcuse, dar înaintea lui Dumnezeu, cum să-şi 
rezolve trecutul? Mă gândeam: nu ştiu ce fel de om este omul acesta 
(din spital), dar dacă stă în pragul morţii, cum îşi poate rezolva trecutul? 
Şi mi-am dat seama că nu numai el, dar nici eu nu mi-am putut rezolva 
trecutul, cu Dumnezeu. Şi nici tu nu l-ai putut rezolva, cu Dumnezeu. De 
aceea spun, pocăinţa ştiţi ce înseamnă? Înseamnă o întoarcere deodată 
spre Cristos şi spre viitor cu El. Tâlharul de pe cruce a zis: „Doamne, 
adu-ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta.” Putea să spună: 
Doamne, dacă mă primeşti, uite, mâna asta bătută acum în cuie, nu va 



mai lovi pe nimeni. Avea sens să spună aşa ceva? Putea să mai facă 

promisiuni? Putea să spună: încerc să rezolv trecutul înaintea lui 
Dumnezeu? Numai Dumnezeu rezolvă trecutul nostru în Cristos! „Ce-i 
viaţa ta? E o peniţă cu care scrii mereu pe-un drum.  Şi apoi, la ultima 
portiţă, Ce-ai scris pe a drumului tăbliţă, Nu se mai şterge nicidecum!”  

„Mai este leac alinător în Galaad?” Mai este vreun doctor acolo? Planeta 
asta are vreun medic pentru această boală profundă? Da, Domnul Isus 
Cristos este Medicul cel bun. El a venit să rezolve trecutul nostru. Şi 
parcă îl aud pe tâlhar spunând: Doamne, contez pe Tine! Oamenii vor să 
conteze pe meritele lor când se întorc la Dumnezeu. În seara asta vreau 
să vă chem şi pe cei ce sunteţi pocăiţi şi pe cei ce trebuie să vă pocăiţi, 
contaţi pe Cristos. Contaţi pe Domnul Cristos! 

Ştiţi, când evreul păcătuia, ştia că trebuie să vină la templu cu un miel, 
dar trebuia să aducă un miel fără cusur. Şi când ajungea la templu, 
preotul cerceta cu amănunţime mielul. De ce-l cerceta? Să nu aibă niciun 
cusur. Păi, stai puţin, nu-l cerceta pe păcătos? Auziţi vestea bună: nu-l 
cerceta pe păcătos! Preotul nu se uita la păcătos. Preotul se uita la miel 
şi aceasta ne transmite un mesaj extraordinar: Dumnezeu se uită la 
Mielul fără cusur şi fără prihană. „Ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe 
care îl moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al Mielului 
fără cusur şi fără prihană.”  (I Petru 1:18)  Ce este pocăinţa? M-aş pocăi, 
dar asta înseamnă să mă întorc de la ... de la ce? Ascultă acum: 
pocăinţa este cea mai pozitivă întoarcere pe care o poţi face. Te întorci 
de la drumul care în final te duce la moarte? Va veni o zi când vei mai 
avea trei ore de trăit. Ţine minte: pocăinţa înseamnă să te întorci spre 
Cel ce a înviat. Să te întorci spre Domnul Isus Cristos care este Marele 
nostru Contemporan.  

În vremea lui Ceauşescu, era undeva pe şoseaua care duce spre Ploieşti, 
pe DN1, pe la Otopeni, un sanatoriu de geriatrie. Este şi astăzi, numai că 
atunci oamenii îl numeau în glumă, raiul comunist. Ştiţi de ce-l numeau 
oamenii în Bucureşti raiul comunist? Pentru că la sanatoriul acela de 
geriatrie, cu cele mai bune condiţii în vremea aceea, nu putea să ajungă 
oricine. Erau acolo secretarii de partid, generali din armată, oameni care 
au avut funcţii. Şi dacă te duceai acolo şi-i ascultai: păi, eu am fost prim-
secretar de partid, eu am fost ministru, eu am fost general. O singură 
problemă-i trădează: toţi erau un „fost”, un „fost”! Singurul 
Contemporan din toată istoria umanităţii este Isus Cristos. Toţi ceilalţi au 



fost. Mătura timpului îi duce pe toţi. Dar Isus Cristos este acelaşi: ieri şi 
azi şi-n veci! „Iată, Eu sunt viu în vecii vecilor!”  

Domnul Isus nu te cheamă la o nouă religie. Aşa de mult se tem oamenii 
astăzi: să nu-mi schimb religia. M-am născut în religia asta, şi nu vreau 
s-o schimb. Isus Cristos nu te cheamă la o nouă religie. Isus Cristos te 
cheamă la o nouă relaţie cu El. „Vino după Mine! Vino după Mine!” 

Când l-a chemat întâi pe Petru – şi Petru era pescar – i-a spus, „Vino 
după Mine şi te voi face pescar de oameni.” Au trecut trei ani şi 
jumătate, timp în care Domnul Isus a fost răstignit, Petru s-a lepădat şi 
la Marea Tiberiadei, Domnul Isus li s-a arătat din nou. A stat de vorbă cu 
Simon Petru şi i-a pus trei întrebări şi fiecare întrebare era: Simone, Mă 
iubeşti? Simone, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? Simone, Mă 
iubeşti? Simon s-a întristat că l-a întrebat şi a treia oară. Domnul Isus i-a 
spus de trei ori: paşte mieluşeii Mei, paşte oiţele Mele, paşte oile Mele. 
Şi apoi i-a arătat cu ce moarte avea să proslăvească Simon pe 
Dumnezeu. Şi după ce i-a spus, când vei îmbătrâni, alţii te vor duce, în 
final i-a zis, vino după Mine. Adică, după o viaţă întreagă, ce altă 
chemare are Domnul Isus? Una singură: vino după Mine! Şi Simon a 
plecat după Domnul Isus, dar în timp ce pleca s-a uitat înapoi, şi înapoi 

venea Ioan şi L-a întrebat pe Domnul, dar cu acesta ce va fi? Şi Domnul 
Isus îi spune, „Simone, ce-ţi pasă ţie? Tu, vino după Mine!” 

Aceasta este chemarea Domnului Isus. Când te cheamă prima dată, 
dacă în seara asta te cheamă prima dată, El zice: vino după Mine! Când 
vei fi spre sfârşitul vieţii, nu va avea altă chemare decât aceasta: tu, 
vino după Mine! Domnul Isus ne cheamă la o relaţie personală. Acum, 
ce înseamnă această relaţie personală? Vă rog să observaţi ce spune aici 
Domnul Isus vameşului Levi, prin chemarea lui, numit Matei: „De-acolo 
Isus a mers mai departe şi a văzut un om, numit Matei, stând la vamă. 
Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Acesta s-a ridicat şi L-a urmat.” În 
Evanghelia după Luca – ştiţi că Luca a făcut cercetări cu de-amănuntul – 
şi a mai întrebat şi pe alţii. Şi el scrie acelaşi lucru: „După aceea, Isus a 
ieşit afară şi a văzut un vameş, numit Levi, şezând la vamă şi i-a zis: 
„Vino după Mine!” Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.” A 
lăsat îndată totul.  

Aş vrea să observaţi un lucru foarte simplu în seara asta: Domnul Isus 
nu i-a spus lui Levi: Levi, dacă crezi, vino după Mine! Dacă crezi, vino 
după Mine! Domnul i-a spus doar atât: vino după Mine! În seara poate 
că spui: eu aş merge după Isus dar am atâtea îndoieli, atâtea îndoieli! 

Ştiţi ce a făcut Domnul Isus cu ucenicii, cu apostolii Lui? I-a chemat să 



vină după El şi după doi ani şi trei ani împreună, încă le mai spunea: „... 

puţin credincioşilor! Pentru ce v-aţi îndoit? Tot n-aveţi credinţă?” Auziţi: 
credinţa se înfiripează şi creşte pe măsură ce-L iubeşti pe Domnul Isus!  

Când am făcut primul pas prin credinţă să-L accept pe Domnul Isus, 
aveam douăzeci de ani. Ei, cred că aş putea scrie capitole întregi câte 
îndoieli aveam atunci în suflet. Dar am luat o decizie: mă duc după Isus. 
Şi vreau să vă spun: un grăunte de credinţă dă la o parte munţi de 
îndoială, pe măsură ce-L urmezi pe Domnul Isus! Pentru că Îl descoperi, 
Îl cunoşti! De unde să-L ştii dacă urmezi altceva? Asculţi numai 
argumentele altora şi atunci, cum vrei să-ţi crească credinţa? Poate spui: 
Am să-L urmez atunci când nu voi mai avea nicio îndoială, atunci când 
voi crede, dar nu aşa cum cred pocăiţii ăştia. Eu chiar vreau să fiu un 
pocăit cum n-a fost niciunul. Atunci Îl voi urma. Până atunci... N-ai nicio 
şansă! Domnul Isus spune: vino după Mine! Mă vei cunoaşte, vei crede! 
A înviat Domnul Isus din morţi şi s-a arătat ucenicilor pe Muntele 
Înălţării şi ştiţi ce spune evanghelistul Matei? Unii au crezut şi alţii s-au 
îndoit. Cum? Ucenicii Domnului? După ce au fost trei ani şi jumătate cu 
El? După ce a fost în mijlocul lor, după ce a umblat cu ei, încă au mai 
avut îndoieli?  

Important este să asculţi chemarea Domnului, să porneşti la drum cu El 
şi-L vei descoperi. Îl vei descoperi din ce în ce mai mult. Îi vei descoperi 
bunătatea Lui şi vei înţelege ce înseamnă că „bunătatea lui Dumnezeu te 
îndeamnă la pocăinţă”.  

Mă întreabă unii, care este credinţa cea adevărată. Să ştiţi că am găsit în 
Biblie versete care spun, care explică credinţa cea adevărată: în Romani 
1, vs. 16 şi 17 unde apostolul Pavel spune aşa: „... mie nu mi-e ruşine 
de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, 
deoarece în ea (în Evanghelie) este descoperită o neprihănire (adică, ca 
şi când n-ai fi greşit niciodată, o stare după voia lui Dumnezeu) pe care 
o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă după cum este 
scris: cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Înţelegeţi cât de simplu este? 
O credinţă care duce la mai multă credinţă şi la mai multă credinţă, 
pentru că cel neprihănit va trăi prin credinţă.  

Am participat săptămâna trecută la un priveghi. A murit un frate din 
Biserica Sfanta Treime şi pentru că le-am fost păstor, m-au chemat şi la 
priveghi. Acolo am citit aceste versete: când Domnul Isus a stat de 
vorbă cu Marta, Lazăr era mort de patru zile şi Domnul Isus i-a zis: Eu 

sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine chiar dacă ar fi murit, va trăi. 



Asta este simplu de crezut. Va veni învierea, ştiu că fi învierea de apoi. 

Dar ascultaţi ce spune Domnul Isus mai departe: „...şi oricine trăieşte şi 
crede în Mine, nu va muri niciodată! Crezi lucrul acesta?” Şi acuma, 
surprinzător cum răspunde Marta: „da, Doamne, I-a zis ea.” Şi îţi vine să 
o întrebi pe Marta, chiar crezi că nu vei muri niciodată? Sigur, Biblia ne 
explică cum stau lucrurile, că pentru Dumnezeu toţi sunt vii. Dar, 
ascultaţi ce se spune aici: „Da, Doamne, I-a spus ea, cred că Tu eşti 
Mesia, Cristotul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume.” Marta 
nu zice: da, cred că nu voi muri niciodată. Înţelegeţi? Ea spune: cred că 
Tu eşti Mesia. Am început de aici. Cred atât. Cred că Tu eşti Mesia. 
Începe şi tu cu atât: crede că Isus este Mântuitorul tău. Ai încă multe 
îndoieli. Nu-i nicio problemă. Să vezi cum se vor rezolva dacă asculţi să 
mergi după El.  

Un păstor din Statele Unite a predicat la Sala Palatului, de curând. El a 
explicat versetul acesta din Filipeni (1:21) care spune: „...căci pentru 
mine a trăi este Cristos şi a muri este câştig.” A fost pentru prima dată 
când am înţeles o anumită profunzime a acestei afirmaţii: pentru mine a 
trăi este Cristos şi a muri este câştig. Ia încearcă să te gândeşti: dacă 
pentru tine a trăi este plăcerea, a muri, ce este? E câştig? E pierdere! 
Dacă pentru tine a trăi sunt banii, a muri, ce înseamnă? Pierdere! Dacă 

pentru tine a trăi este profesia, a muri, ce înseamnă? Pierdere! Dacă 
pentru tine a trăi este familia, a muri, ce înseamnă? Pierdere! Dar, dacă 
pentru tine a trăi este Cristos, a muri este un câştig! Iată de ce pocăinţa 
este cel mai pozitiv act pe care îl poate face un om! Se întoarce spre Cel 
ce Singur a putut spune: pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi! Mai arătaţi-
mi un singur om în istoria omenirii care poate să facă afirmaţia asta: 
pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi! Numai Domnul Isus a putut să spună 
asta! 

M-am întâlnit într-o zi cu un musulman care a devenit creştin, în 
Bucureşti. El s-a căsătorit cu o ortodoxă şi i-a spus: nu-mi pasă de 
religie. Eu sunt cu religia mea, tu eşti cu religia ta. Numai că femeia 
după câţiva ani, a fost invitată într-o biserică evanghelică, a ascultat 
Evanghelia şi L-a primit pe Domnul Isus. Şi nu ştia cum să facă să-şi 
aducă soţul să asculte şi el o dată Evanghelia. Fiind oameni de afaceri au 
făcut nişte donaţii la biserica aceea. Într-o zi soţia i-a spus că la biserică 
este o sărbătoare – era, de fapt, o evanghelizare – şi noi, care am făcut 
donaţii, suntem invitaţi special. Aşa că musulmanul s-a dus şi el la 
biserică, pentru că era băgat în seamă. A intrat în biserică şi a mărturisit 
mai târziu aşa: m-am aşezat lângă prietenul care m-a dus şi n-am înţeles 
nimic din ce s-a predicat. A vorbit acolo unul la amvon, dar n-am înţeles 



nimic. Au cântat, s-au rugat, totul a trecut pe lângă urechile mele. 

Numai că de când am intrat, am văzut acolo sus pe perete, scrisă 
afirmaţia aceea: „Isus a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Când am 
văzut ce era scris acolo, deodată am început să mă întreb: dar eu nu 
cred în Isus, eu n-am nimic cu Isus, dar, dacă Isus este Calea, atunci eu 
sunt pe o cale greşită. Dacă Isus e Adevărul, eu cred o minciună. Dacă 
Isus e Viaţa, eu sunt mort, pentru că nu am nimic cu El. Şi când 
predicatorul a făcut apel, s-a ridicat să se predea Domnului. Cel ce era 
lângă el, i-a spus: stai jos, n-ai înţeles despre ce e vorba. Nu, a răspuns 
el, eu am înţeles totul. N-a înţeles nimic din predică, dar Duhul Domnului 
i-a spus: Isus este Calea, Adevărul şi Viaţa.  

Isus îţi spune ţie acum: vino după Mine! A, mai am întrebări, mai am 
păcate, mai am legături! Lasă totul şi vino după El! Şi credinţa ta va 
creşte, şi vei vedea ce bucurie este, nu că L-ai primit tu pe Isus, ci că 
Dumnezeu te primeşte pe tine prin Isus Cristos! Amin! 

Vasile Alexandru Talos 

 

 

 


