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Mai mult decât Dumnezeu – W. B.  
 
I.  »... Pentru c� se îndrept��ea pe sine mai mult decât pe Dumnezeu« (Iov 32, 2) 
 
   Dumnezeu l-a f�cut pe Iov s� treac� prin încerc�ri, cu toate c� El a dat o m�rturie foarte bun� 
despre Iov: »Omul acesta era f�r� prihan� �i curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, �i se 
ab�tea de la r�u.« 
   Cei trei prieteni ai lui Iov au rostit o cu totul alt� sentin��, contrar�, despre el: deoarece Iov 
trebuia s� sufere a�a de mult din mâna lui Dumnezeu, însemna c� sunt rele ascunse, a�a credeau 
ei. Erau oameni cu duh legalist, �i deoarece Legea descopere goliciunea omului, ei au uitat cu 
totul inten�ia lor ini�ial�, aceea de a-l mângâia pe Iov. Dup� ce Iov le-a f�cut cunoscut 
dezn�dejdea lui, ei au început s�-i spun� lui Iov cel suferind b�nuielile lor. Cel de-al doilea 
prieten înfige �i mai adânc icul decât primul, iar �ofar atac� cu mai mult� vehemen�� �i f�r� 
menajamente. 
   Era inacceptabil ce f�ceau ei, c�ci îl învinov��eau pe Iov de lucruri despre care ei nu aveau 
cuno�tin��; afirma�iile lor se bazau pe presupuneri. Erau de p�rere c� suferin�ele neprih�nitului 
Iov erau o pedeaps� din partea lui Dumnezeu. Cu siguran��, la Iov exista ceva, de care 
Dumnezeu voia s�-l vindece, dar nu erau lucrurile de care îl acuzau prietenii. 
   Din felul de comportare al prietenilor lui Iov putem înv��a ce nu trebuie f�cut. Este foarte 
condamnabil s� hr�ne�ti b�nuielile rele din inim� pe care le ai împotriva altuia. Domnul Isus 
spune: »Pentru ce ave�i gânduri rele în inimile voastre?« (Matei 9, 4). Inimile noastre sunt 
foarte înclinate s� presupun� existen�a r�ului la al�ii, f�r� ca r�ul s� fi devenit vizibil. S� fim 
foarte precau�i în aceast� privin��! Noi avem totdeauna a face numai cu ceea ce a devenit 
vizibil: »Lucrurile descoperite sunt ale noastre« (Deuteronom 29, 29). S� judec�m pe oameni 
numai dup� roadele lor �i s� nu judec�m motivele, c�ci nu le cunoa�tem! »Nu judeca�i, ca s� nu 
fi�i judeca�i«.  
   Elihu vorbe�te cu totul altfel lui Iov. »El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru c� se 
îndrept��ea pe sine mai mult decât pe Dumnezeu« (Iov 32, 2). Mai întâi se scuz�, aproape un 
capitol întreg, c� este mai tân�r decât ceilal�i �i trebuie s� ia cuvântul, iar apoi pune înaintea lui 
Iov ceea ce acesta spusese: »Dar tu ai spus în auzul meu, �i am auzit sunetul cuvintelor tale: 
„Sunt curat, sunt f�r� p�cat, sunt f�r� prihan�, nu este f�r�delege în mine ...« (Iov 33, 8,9). 
   Cât de important este totu�i, ca în preocuparea cu sufletele care au gre�it s� se porneasc� de la 
ceea ce a devenit vizibil la ele! Cât de eficient� �i de binecuvântat� ar fi lucrarea f�cut� pentru 
ele, dac� am �ine totdeauna seama de aceasta! În afar� de aceasta, deoarece avem Cuvântul lui 
Dumnezeu complet în mâinile noastre, suntem înv��a�i ast�zi, c� suferin�ele sunt c�ile de 
educare din partea lui Dumnezeu. Elihu nu s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru c� el se 
considera un om neprih�nit  - el era neprih�nit, a�a cum ne spune Dumnezeu de trei ori în 
primele dou� capitole – ci pentru c� se îndrept��ea pe sine mai mult decât pe Dumnezeu. �i 
aceasta era de condamnat cu toat� autoritatea. Chiar dac� Iov nu �tia nimic despre gre�elile 
personale, el nu avea voie s� acuze pe Dumnezeu de absurdit��i �i lucr�ri nepotrivite. În privin�a 
aceasta prietenii lui aveau dreptate, când ap�rau pe Dumnezeu �i spuneau c� El nu poate s� 
calce dreptatea. Iov, care a spus: »Cum ar putea omul s� fie f�r� vin� înaintea lui Dumnezeu? 
Dac� ar voi s� se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea s� r�spund� la unul singur.«, în 
orice caz ar fi trebuit s� pun� mai presus de tot ce a f�cut el neprih�nirea lui Dumnezeu �i 
faptele Lui drepte, chiar dac� nu a în�eles ce f�cea Dumnezeu cu el. A fost nevoie de mult� 
preocupare cu Iov, mai întâi prin Elihu, apoi prin Dumnezeu Însu�i, pân� când a ajuns ca s� 
îndrept��easc� pe Dumnezeu mai mult ca pe sine însu�i, da, pân� când a ajuns s� se scârbeasc� 
de sine însu�i �i s� se poc�iasc� în ��rân� �i cenu��. Abia dup� aceea a fost pe locul bun, unde 
Dumnezeu putea s�-l binecuvinteze din bel�ug. 
 



Mai mult decât Dumnezeu – W. B. 

2 / 3 

II.  »Cinste�ti pe fiii t�i mai mult decât pe Mine« (1 Samuel 2, 29) 
 
   Fiii marelui preot Eli f�ceau lucrarea de preot într-un fel, în care Dumnezeu era foarte 
dezonorat: »�i p�catul acestor tineri era foarte mare înaintea Domnului, pentru c� oamenii 
dispre�uiau darurile Domnului.« 
   Este adev�rat, Eli mustra pe copiii lui pentru faptele lor, �i îi condamna chiar, dar mustrarea 
lui pentru faptele nelegiuite era prea slab�, �i aceasta cu atât mai mult, cu cât era vorba de 
preo�i. »Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi, nu este bine; voi face�i pe poporul Domnului 
s� p�c�tuiasc�. ... Totu� ei n-au ascultat de glasul tat�lui lor.« 
   Era o situa�ie foarte serioas� pentru marele preot, c�ci el trebuia s� vegheze cu privire la 
sfin�enia lucr�rii de aducere a jertfelor. Deoarece fiii lui nu au primit mustrarea, el trebuia s� se 
despart� de ei. Era imposibil ca oameni într-o stare a�a de dec�zut� s� aduc� jertfe �i s� 
reprezinte poporul înaintea Domnului. Un om al lui Dumnezeu, al c�rui nume nu ne este f�cut 
cunoscut, anun�� judecata asupra casei lui Eli. În Numele Domnului, a trebuit s� spun� lui Eli: 
»Tu cinste�ti pe fiii t�i mai mult decât pe Mine, ca s� v� îngr��a�i din cele dintâi roade luate din 
toate darurile poporului Meu Israel« (1 Samuel 2, 29). Fiii lui Eli luau partea lor din jertf�, 
înainte ca gr�simea s� fie ars� pe altar. În felul acesta se a�ezau mai presus de Dumnezeu, �i 
deoarece Eli nu s-a desp�r�it de r�u, �i nu a exclus pe fiii lui de la slujba preo�easc�, Dumnezeu 
a trebuit s�-i spun�: »Tu cinste�ti pe fiii t�i mai mult decât pe Mine«. 
   În privin�a aceasta nu putem niciodat� s� fim suficient de aten�i! Numai lui Dumnezeu I se 
cuvine cinstea �i El nu se las� s� fie batjocorit. S� �inem totdeauna seama de aceasta! Satana 
vrea totdeauna s� ne provoace s� d�m cinste creaturi, în locul lui Dumnezeu. În Isaia 42, 8 
citim: Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; �i slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea 
Mea idolilor.« 
   Cât de u�or putem ajunge s� d�m cinste uneltelor pe care Dumnezeu le-a folosit pentru 
binecuvântarea noastr�, cinste, care se cuvine numai lui Dumnezeu, care a folosit uneltele. 
Chiar �i apostolul Ioan a c�zut la picioarele îngerului, ca s� i se închine; acesta îns� l-a oprit pe 
apostol, spunându-i: »Fere�te-te s� faci una ca aceasta! Eu sunt un împreun� slujitor cu tine �i 
cu fra�ii t�i ... Lui Dumnezeu închin�-te!« (Apocalipsa 19, 10). Este bine s� fim mul�umitori 
pentru darurile pe care Domnul le-a dat trupului S�u, Adun�rii, �i ar fi gre�it dac� nu am vrea s� 
le recunoa�tem. Dar sunt dou� lucruri diferite: s� recuno�ti un dar ca atare, sau, desp�r�it de 
Dumnezeu, s�-i aduci cinste �i s�-l prosl�ve�ti. Un proroc, de exemplu, nu este f�r� onoare, dar 
în acest caz este vorba de onoarea lui Dumnezeu. Un martor al lui Hristos trebuie s� reflecte 
demnitatea Domnului, altfel m�rturia lui este f�r� valoare. Onoarea lui este strâns legat� de 
onoarea lui Dumnezeu �i ea nu trebuie pus� înaintea onoarei lui Dumnezeu. Dac� se face totu�i, 
atunci nu-I este pl�cut lui Dumnezeu. De aceea Domnul spune iudeilor: »Cum pute�i crede voi, 
care umbla�i dup� slava, pe care v-o da�i unii altora« (Ioan 5, 44). �i fra�ii, c�rora le-au fost date 
daruri spirituale, s� resping� orice laud� cu privire la lucrarea lor �i s� sl�veasc� numai pe 
Domnul! Domnul va interveni totdeauna pentru robii S�i, dac� Îi slujesc fiind c�l�uzi�i de un fel 
de gândire bun. Dumnezeu spune lui Eli: »Voi cinsti pe cine M� cinste�te« (1 Samuel 2, 30). 
 
 
III.   »... iubitori mai mult de pl�ceri decât iubitori de Dumnezeu«   (2 Timotei 3, 4) 
 
   În Epistola a doua a lui Timotei capitolul 3 ni se descrie starea cre�tin�t��ii din zilele din 
urm�. Ea este numit�, din cauza st�rii triste în care se afl� oamenii care alc�tuiesc cre�tin�tatea, 
vremuri grele. Chiar de la începutul descrierii sunt numite dou� lucruri, pe care ei le iubesc, �i 
anume, pe sine în�i�i �i banii; ei sunt »iubitori de sine« �i »iubitori de bani«. Aceste dou� 
tr�s�turi le vedem ast�zi într-o m�sur� a�a de mare, cum niciodat� nu a fost. Din alt punct de 
vedere îns�, lipse�te dragostea sub dou� aspecte, cum de fapt ea ar trebui s� fie prezent� la omul 
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normal: »f�r� dragoste fireasc�, ... neiubitori de bine« (versetul 3). Aceasta este foarte evident; 
c�ci cine iube�te eul propriu, acela iube�te banii, c�ci prin aceasta el crede c� poate s�-�i 
împlineasc� toate dorin�ele; el nu iube�te pe semenii lui, nici m�car pe aceia cu care are leg�turi 
naturale, de familie. Într-o astfel de stare el nu poate iubi binele, c�ci aceasta ar însemna jertf�, 
iar iubirea de sine nu permite jertfirea de sine. În sfâr�it, se arat� o a cincea caracteristic� a 
acestei dragoste rele: »iubitori mai mult de pl�ceri decât iubitori de Dumnezeu« (versetul 4). 
Acesta este un tablou îngrozitor, �i cât de mult prezint� el situa�ia din timpul nostru! Pl�ceri, 
deseori murdare, sunt preferate mai mult decât pe Dumnezeu, �i câ�i bani nu sunt da�i pentru 
ele, în timp ce pentru Dumnezeu �i lucrarea Lui nu se voie�te s� se aduc� jertfe! Da, cât de 
mul�i sunt în cre�tin�tate care nu se gândesc deloc la El, ci în l�comia lor alearg� de la o pl�cere 
la alta! 
   În astfel de zile este deosebit de important pentru copiii lui Dumnezeu s� se alipeasc� de 
Domnul lor �i s� se preocupe cu Cuvântul Lui. Cât de pre�ios trebuie s� fie pentru Domnul, s� 
g�seasc� în »casa mare«, din care ei nu pot ie�i, din aceia care se alipesc cu credincio�ie de El �i 
Îl iubesc mai presus de toate! Poate oare exista ceva care s� fie mai demn de a fi iubit decât 
Dumnezeul nostru, care nu a cru�at pe Fiul S�u, ci L-a dat la moarte pentru noi to�i? Exist� o 
preocupare mai pre�ioas� a inimii noastre decât Fiul lui Dumnezeu, care S-a dat pe Sine ca pre� 
de r�scump�rare �i în care suntem binecuvânta�i din bel�ug? Cu adev�rat, nu! Noi iubim, pentru 
c� El ne-a iubit mai întâi, �i aceast� dragoste se arat� prin aceea c� noi avem poruncile Lui �i le 
p�zim. Chiar dac� oamenii din jurul nostru iubesc pl�ceri f�r� valoare �i pl�ceri ru�inoase, mai 
mult decât pe Dumnezeu, noi vrem s� iubim pe Domnul nostru în cur��ie, mai mult decât orice! 


