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MARANATA!
                                 VEGHEAZĂ! 

„…Cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”(Apoc. 22/11) 

Augur, prin vremea-i intuit ce e mai bine,

Căci Dumnezeu mereu a tot vorbit prin tine! 
Și azi te simți stingher în lumea de păcat,  
Dar încă lupți mereu, ca să rămâi curat… 
Ți-e vocea mai slăbită, dar tot nestinsă, 
Când ții făclia de sfârșit încă aprinsă… 

Prof. Dumitru Buhai

„Maranata”reprezintă expresia de salut și 

de încurajare, prin care se exprimă triumful 
unei credințe profunde: „Domnul nostru
vine!”(1 Cor.16/22), unde se folosește 
expresia din limba aramaică: „marana, 
athah”). Acesta era salutul mieilor luminii, cum
îi numesc pe creștinii ce își așteaptă Păstorul 
să revină pe norii cerului, așa cum Îi descrie 

Ioan, apostolul, revenirea: „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea ; 
și cei ce L-au străpuns…”(Ap.1/7).  
     Revenirea Mântuitorului este profețită și de profetul Daniel: „M-am uitat 
în timpul vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul 
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus 
înaintea Lui” (Dan.7/13).
     Cuvintele Mântuitorului răsună peste veacuri, cu speranța asigurării că El 
va veni; și nu va zăbovi: „Și iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzește 
cuvintele proorociei din Cartea aceasta!”(Ap.22/7).

Maranata! Domnul nostru vine!...
Semnele venirii Sale le vedem la tot pasul… Auzim vești de războaie, un 

neam se scoală împotriva altui neam; și o împărăție împotriva altei 
împărății, pe alocurea sunt cutremure de pământ, secetă și ploi 
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potopitoare, foamete și boli, moarte și suferințe… Oamenii se urăsc și se 
vând unii pe alții. Creștinii sunt urâți și atacați. Mor oameni nevinovați. 
Copiii rămân orfani. Frica și incertitudinea domnește în viața socială, 
politică și religioasă. Au apărut prooroci mincinoși, iar oamenii își aleg 
învățători după placul lor, nu după voia lui Dumnezeu. Din pricina 
fărădelegii, dragostea celor mai mulți s-a răcit (Matei 24). Trăim niște 
vremuri apocaliptice, căci oamenii și-au întors fața de la Dumnezeu. 
     „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile 
diavolești”( 1 Timotei 41). 
     „Răscumpărați vremea, căci vremurile sunt rele! De aceea, nu fiți 
nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu”(Ef.5/16-17).   
     „De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji!”(1
Tesaloniceni 5/6).

„A veghea” (<lat. vigilae) este un verb ce are multe sensuri: „a sta treaz
noaptea, a nu dormi, a îngriji de un bolnav( stând la căpătâiul lui), a păzi, a 
sta de strajă, a fi atent la ceva, a păzi, a fi vigilent” etc. 
     Pentru a sublinia urgența îndemnului la o acțiune activă și conștientă, în 
fața realității revenirii curând a Domnului Isus, voi accentua sensul 
cuvântului „a veghea” de „a aștepta ceva, a sta de gardă, a fi atent, a fi 
pregătit, a fi gata”, ca să nu fim luați prin surprindere, așa cum se desprinde 
din Psalmul 121/3:„Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te 
păzește nu va dormita”.  
     Pentru cel credincios „a veghea” mai înseamnă și a se strădui din toate 
puterile, cu credință și cu înțelepciune, ca să-și păzească viața curată și să 
ajungă la fericirea eternă (Prov. 8/34), pentru că scopul vieții lui este să se 
pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu (Isaia 21/11-12) și 52/8): „Iată 
glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd 
cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion”.

Credinciosul trebuie să fie un străjer care veghează în întunericul 
apocaliptic al acestei lumi, dar fără să fie copleșit de acesta. 
     De aici, putem desprinde trei învățături fundamentale pentru viața 
credinciosului:

I. Veghează, ca să fii gata la revenirea Domnului.

1. În evangheliile sinoptice, îndemnul la veghere apare întotdeauna,
când Domnul Isus concluzionează învățăturile privitoare la vremurile de pe 
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urmă și la revenirea Fiului omului: „Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci 
nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cum un om a plecat 
în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este 
datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu 
știți când va veni stăpânul casei: seara, la miezul nopții, la cântarea 
cocoșilor sau diminneața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă 
găsească dormind. Ce vă zic spun tuturor: vegheați!”(Marcu 13/33-37; vezi
și Matei 24/36-42, Luca 21). 
     Esența învățăturii și a îndemnului Domnului Isus este : „vegheați dar, 
pentru că nu știți când va veni Fiul omului!”.   
     Pentru a fi mai bine înțeles, Mântuitorul folosește diferite comparații din 
viața practică. În aceste ilustrații „vegherea” înseamnă renunțarea la 
somnul spiritual, pentru că „Fiul omului va veni ca un hoț noaptea”(Matei 
24/43), sau ca un stăpân care se întoarce pe neașteptate în miez de noapte 
(Marcu 13/35-37)…
     Credinciosul trebuie să fie gata oricând, ca să-L vadă pe Fiul omului 
„venind pe un nor cu putere și slavă mare”, uitându-se „în sus”, așa cum 
Domnul Isus ne îndeamnă prin sfatul Său de grijă sfântă pentru noi, când ne 
îndeamnă la veghere, căci izbăvirea noastră se aproprie (Luca 21/20- 28). 
     „Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de 
toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea 
Fiului omului!”(Luca 21/36).
     2. Pe paginile Bibliei, învățăturile cu privire la revenirea Fiului omului 
sunt numeroase, iar apostolii au lăsat lumina despre acest eveniment final 
în istoria omenirii. Lumina învățăturilor și sfaturilor lor au răzbătut prin 
ceața veacurilor, păstrându-se vii și nealterate, ca să ne dea hrană 
sufletească și să ne răcorească, înviorându-ne, când toropeala spirituală ne 
cuprinde sau aripile credinței dau semne de slăbiciune și oboseală. 
      Este ca o apă de izvor ce-mi stâmpără setea după un drum greu, lung și 
obositor, printr-o pustietate uscată!... Primesc lumina și-mi întăresc 
credința că mă așteaptă și pe mine, ca și pe tine, izbăvirea și biruința! Isus 
revine sau mă ia El, la Sine, pe mine! 
     „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, 
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus 
Cristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și 
neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi.  
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     Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea, voi vă 
bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină 
vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu 
mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, 
să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Cristos, pe care 
voi Îl iubiți fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, 
pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor 
voastre”(1 Petru 1/3-9). Ce minunate și sfinte cuvinte de încurajare și 
învățătură ne-a lăsat apostolul Petru! 
    Îndemnurile la veghere și pregatirea pentru îmtâlnirea cu Mântuitorul 
este preluată și de Pavel, care scrie epistole către primele bisericii creștine, 
subliniind necesitatea renunțării la lucrurile legate de „noapte”, care ne-ar 
impiedicaa să fim pregătiți pentru venirea Mântuitorului.  
     „Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcațicu paltoșa 
neprihănirii!”(Efes.5/14)… Și „să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului; 
și să ne îm brăcăm cu hainele luminii”( Romani 13/12).   
     3. În Apocalipsa, mesajul adresat de „Cel ce este Alfa și Omega, Cel dintâi 
și Cel de pe urmă” avertizează biserica din Sardes și o îndeamnă la pocăință 
și veghere: „Veghează și întărește ce rămâne, căci n-am găsit faptele tale 
desăvârșite înaintea Dumnezeului meu”(3/2). „Iata Eu vin ca un hoț. Ferice 
de cel ce veghează și își păzește hainele”(16/15). 

II. Veghează, ca să te ferești de ispitele zilnice. 

Fiecare credincios trăiește prologul marii victorii escatologice atunci, 
când luptă împotriva ispitelor zilnice. Fiecare biruință este o împlinire a voii 
Celui ce ne-a adus de la moarte, la viață și a Cărui întoarcere ar trebui să o 
aștepte fiecare credincios. 
     1. Domnul Isus Însuși a trecut printr-o luptă crâncenă în agonia din 
Ghetsimani, care a marcat preludiul luptei de la sfârșitul vremurilor. 
Împlinind voia Tatălui, Mântuitorul a trecut victorios examenul. 
     Evangheliile sinoptice ni-L prezintă pe Domnul Isus ca un model de 
veghere. În Grădina Ghetsimani, EL i-a îndemnat pe ucenici: „Vegheați și 
rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită”(Matei 26/41). 
     Acesta este un îndemn pentru fiecare credincios, din toate timpurile, să 
rămână statornic până la sfârșit, pe calea credinței. 
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     2. Îndemnul la veghere și să ne ferim de ispitele ce ne pândesc la orice 
pas îl întâlnim și în epistolele apostoluli Pavel. „Vegheați, fiți tari în credință, 
fiți oameni, întăriți-vă!”(1 Cor.16/13).   
     Aceleași îndemnuri sunt repetate mereu de Pavel, pentru că el dorea ca 
toți credincioșii să fie biruitori. 
     3. Apostolul Petru știa bine ce înseamnă înfrângerea și ispita, dar știa ce 
îseamnă și victoria asupra ispitei. De aceea, adresându-se credincioșilor, îi 
îndeamnă la credință, la veghere, la luptă împotriva păcatului: „Fiți treji și 
vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care 
răcnește și caută pe cine să înghită”(1 Petru 5/8). 
     Credinciosul trebuie să vegheze în permanență. El trebuie să fie gata 
oricând să mărturisescă despre credința sa, gata să facă fapte alese, gata să 
se jertfească, gata să plece spre locul fericirii eterne…  

     III. Veghează – petrece „noaptea” în rugăciune… 

Rugăciunea este o mare putere de nobilare, de întărire, de curățire a 
sufletului. Ea este aspirația și respirația sufletului nostru. Când ne rugăm 
avem audiență la Dumnezeu și primim de la El iertarea pentru greșeli, 
mângâiere sufletească, bucuria mântuirii și puterea să ne împotrivim 
ispitelor, veghind asupra pașilor noștri, asupra gândurilor și acțiunilor 
noastre, în raport cu semenii noștri.  
     Modelul rugăciunii noastre să fie Domnul Isus, care S-a rugat mult, 
incluzându-ne în rugăciunile Lui și pe noi, cei care trăim în acest secol cu o 
lume confuză și tulbure, bâjbâind în noaptea lepădării de credință și 
rugăciune către Dumnezeu. Mântuitorul i-a învățat pe ucenicii Lui cum să se 
roage și a lăsat modele de rugăciune pentru urmași. 
     „… ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa; și roagă-te Tatălui 
tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. 
     Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se 
pare că, dacă spun aceleași vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, 
căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi. Iată 
cum trebuie să vă rugați: 

Tatăl nostru, care ești în ceruri! Sfințească-Se Numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer și pe Pământ. Pâinea noastră 
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, 
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa în ispită, ci izbăvește-ne 
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de cel rău, căci a Ta este împărăția, și puterea și slava în veci. Amin!”( 
Matei 6/6-15).

Rugăciunea este arma credinciosului. Este dialogul cu Dumnezeu și 
garanția victoriei împotriva duhurilor răutății. În Scrisoarea către Efeseni, 
6/18, apostolul Pavel ne îndeamnă la rugăciune intensă și continuă: „Faceți 
în toată vreme, prin Duhul Sfânt, tot felul de rugăciuniu și cereri. Vegheați 
la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții”.  
     Pentru a avea  victorie deplină asupra ispitelor, avem nevoie de 
rugăciune. „Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri”(Col.4/2).
     Să ne rugăm cu sinceritate, cu perseverență și cu credință! Așa S-a rugat 
Domnul Isus. El este modelul nostru de credință, de umilință, de ascultare și 
de rugăciune. 

A veghea înseamnă a fi treaz, a fi străjer la  datorie, a fi un luptător 
neînfricat împotriva ispitelor și păcatului. Prin citirea Cuvântului lui
Dumnezeu, prin rugăciune și post, avem asigurarea biruinței asupra 
păcatului și asupra ispitelor de tot felul.  
     Vegherea trebuie să fie o caracteristică a creștinului aflat în așteptarea 
revenirii glorioase a Domnului Isus.
     „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are 
o îndelungă răbdare, pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să 
vină la pocăință.”(2 Petru 3/9). 
     „Deci,fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar 
trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind 
venirea zilei lui Dumnezeu…?” (2 Petru 3/11-12).

Domnul nostru vine! Maranata! Veghează… 
     Credincioșii: Biserica aleasă a lui Cristos, mieii lui Dumnezeu veghează și 
așteaptă Ziua, când Domnul Gloriei va reveni și vom intra pe porți în Cetate. 
Până atunci, sufletul creștinilor sfințiți de Dumnezeu așteaptă revenirea 
Prințului Păcii, a Mântuitorului sufletelor lor, care le spune: „Da, Eu vin 
curând. Amin! Vino, Doamne Isuse!”

*

Misterul vieții 

                   Privesc în jurul meu și-s cuprins de-un sfânt mister,  
                   Ce mă inundă, îmi dă bucurie și mă atrage la Cer!   

Vântul adie și cântă, soarele zâmbește și-mi dă viață, 
                   Ca să mă bucur de cântecul păsărilor dis-de-dimineață. 
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                   Pacea și dorul din sufletul meu refac echilibrul divin; 
                   Și-nțeleg că sunt creat și eu să trăiesc un ciclu de mit: 
                   M-am născut, am trăit credincios și-n pământ eu revin, 

Dar sufletul meu salvat de Isus va zbura în Cer, fericit!
*

Fă-ți timp!... 

Fă-ți timp de rugăciune, 
                                                În zori de dimineață!... 
                                                Fă-ți timp de rugăciune,     

În fiecare zi din viață! 

                                                Și seara, la culcare; 
                                                Și ziua, neîncetat,    

Găsește-ți alinare
În rugă, necurmat! 

                                                Rugăciunea-i răsuflare 
                                                Din duhul sufletului tău 
                                                Și-o sfântă apropiere 

De Cer, de Dumnezeu!

E-mail:ProfBuhaiD@aol.com


