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Fiul,	  doctoria	  pentru	  ochi	  şi	  exemplul	  lui	  Ilie	  
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Când	  a	  început	  să	  prezinte	  lumii	  pe	  Tatăl,	  Fiul	  a	  reuşit	  să	  şocheze	  pe	  toată	  lumea,	  de	  
la	  grupul	  intim	  de	  tineri	  care	  se	  adunase	  în	  jurul	  Lui,	  până	  la	  savanţții	  cei	  mai	  titraţți	  ai	  lui	  
Israel,	  în	  frunte	  cu	  marele	  preot.	  

De	  câte	  ori	  au	  încercat	  să	  propună	  o	  soluţție	  la	  problemele	  actuale	  cu	  care	  se	  
confruntau,	  ucenicii	  au	  fost	  mustraţți	  aspru,	  chiar	  avertizaţți	  că	  nu	  ştiu	  de	  ce	  duh	  sunt	  
însufleţțiţți.	  Dar	  ucenicii	  erau	  sinceri.	  Ei	  văzuseră	  pe	  Tatăl	  cum	  procedează	  în	  situaţții	  de	  
urgenţță	  şi	  considerau	  potrivit	  ca	  Fiul	  să	  procedeze	  la	  fel.	  Peste	  tot	  în	  Scriptură	  ei	  vedeau	  cum	  
duşmanii	  lui	  Dumnezeu	  sunt	  măcelăriţți	  fără	  milă.	  Vedeau	  cum	  oameni	  din	  poporul	  ales	  au	  
fost	  spulberaţți	  atunci	  când	  s-‐au	  ridicat	  împotriva	  planurilor	  divine,	  sau	  au	  călcat	  legea.	  Ei	  
chiar	  l-‐au	  citat	  pe	  Ilie,	  care	  a	  folosit	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  extrem	  de	  violent,	  aşa	  cum	  
credeau	  ei.	  Ucenicii	  înţțeleseseră	  corect	  din	  Scripturi	  că	  Mesia	  va	  fi	  trimisul	  lui	  Dumnezeu	  
care	  va	  face	  pe	  Israel	  „capul	  şi	  nu	  coada”	  printre	  naţțiunile	  pământului.	  Dacă	  este	  trimisul	  lui	  
Dumnezeu,	  gândeau	  ei,	  nu	  ar	  trebui	  să	  se	  poarte	  ca	  Dumnezeu?	  

Cum	  se	  explică	  această	  prăpastie	  între	  concepţția	  ucenicilor	  despre	  Dumnezeu	  şi	  cea	  a	  
Fiului	  omului?	  Isus	  din	  Nazaret	  fusese	  educat	  în	  mentalitatea	  iudaică	  a	  vremii,	  ca	  şi	  ucenicii.	  
Mama	  lui	  Isus	  avea	  aceeaşi	  sursă	  de	  informaţții	  ca	  şi	  mamele	  ucenicilor	  Lui.	  Toţți	  foloseau	  
aceeaşi	  Scriptură	  pentru	  lumină	  şi	  adevăr.	  Toţți	  ascultaseră	  acelaşi	  gen	  de	  predici	  în	  fiecare	  
sabat	  la	  adunare.	  Trăiau	  sub	  acelaşi	  cer	  spiritual	  şi	  beau	  din	  aceeaşi	  stâncă	  spirituală.	  De	  ce	  
nu	  aveau	  acelaşi	  orizont?	  

Din	  cauza	  doctoriei	  pentru	  ochi.	  Isus	  avea	  această	  doctorie	  scrisă	  adânc	  în	  inima	  Lui.	  
Duhul	  lui	  Dumnezeu	  locuia	  deplin	  în	  El	  şi	  Îi	  arăta	  tot	  ce	  face	  Tatăl.	  El	  citea	  complet	  diferit	  pe	  
Moise.	  El	  înţțelegea	  motivul	  acoperirii	  adevărului	  cu	  o	  măhramă.	  El	  vedea	  că	  Tatăl	  a	  trebuit	  să	  
le	  vorbească	  limbajul	  violenţței	  din	  cauza	  împietririi	  inimii	  lor,	  ca	  şi	  Iosif	  cu	  fraţții	  săi.	  Isus	  
vedea	  amprentele	  Nimicitorului	  peste	  tot	  în	  vechime,	  acolo	  unde	  au	  avut	  loc	  dezastre	  şi	  
violenţțe.	  Doar	  aşa	  se	  poate	  explica	  expresia	  Lui	  atunci	  când	  ucenicii	  au	  cerut	  să	  cadă	  focul	  
„aşa	  cum	  a	  făcut	  Ilie.”	  

Îngerul	  bisericii	  rămăşiţței	  este	  sfătuit	  să	  cumpere	  de	  la	  Hristos,	  Fratele	  nostru	  mai	  
mare,	  alifie	  pentru	  ochi.	  Motivul	  acestei	  recomandări	  este	  extrem	  de	  serios.	  Îngerul	  nostru	  
are	  exact	  aceleaşi	  concepţții	  despre	  Dumnezeu	  ca	  şi	  ucenicii.	  El	  vede	  şi	  prezintă	  şi	  altora	  pe	  
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Dumnezeu	  ca	  fiind	  la	  originea	  dezastrelor	  planetare	  peste	  tot	  în	  Scriptură.	  Îngerul	  nostru	  
este	  convins	  că	  citeşte	  corect	  Scriptura.	  Dar	  Martorul	  Credincios	  spune	  că	  Îngerul	  nostru	  nu	  
ştie	  de	  ce	  duh	  este	  însufleţțit.	  Dacă	  doreşte	  să-‐L	  slujească	  pe	  Hristos,	  el	  are	  nevoie	  urgentă	  de	  
alifia	  pentru	  ochi	  pe	  care	  doar	  Hristos	  o	  posedă.	  Fără	  ea,	  noi	  vom	  continua	  să	  strigăm	  ca	  şi	  
Sinedriul:	  „Dacă	  nu	  ar	  fi	  un	  făcător	  de	  rele	  nu	  l-‐am	  da	  noi	  în	  mâinile	  tale.”	  

Alifia	  lui	  Hristos	  ne	  va	  face	  imediat	  să	  constatăm	  că	  Dumnezeul	  neprihănirii	  a	  venit	  pe	  
planeta	  asta	  să	  caute	  şi	  să	  salveze	  ce	  era	  pierdut.	  El	  a	  fost	  pe	  urmele	  Nimicitorului	  ca	  salveze	  
ce	  se	  putea	  salva.	  A	  venit	  să	  deschidă	  ochii	  orbilor.	  Astăzi	  orbii	  sunt	  mai	  numeroşi	  ca	  
niciodată.	  Ei	  strigă	  pe	  toate	  căile	  că	  Dumnezeu	  este	  izvorul	  morţții.	  

Singura	  noastră	  salvare	  este	  să	  ne	  ungem	  ochii	  cu	  alifia	  lui	  Hristos,	  să	  învăţțăm	  să	  
vorbim	  despre	  lucrurile	  spirituale	  cu	  o	  vorbire	  învăţțată	  de	  la	  Duhul	  Sfânt.	  Orice	  altă	  
hermeneutică	  se	  va	  dovedi	  fatală	  acestui	  popor.	  


