
  2 Tim.2:19-21 Vasul folosit de Dumnezeu !    
 Astăzi este ziua îndragostiţilor. De aceea vreau sa vă ofer un verset din 
Ps.45:11:’’ Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţea. Şi, fiindcă este Domnul tău, 

adu-i închinăciunile tale’’! 
O casă mare are o fundaţie bună, sănătoasă. Această fundaţie a fost sigilată, şi 
nimeni nu o poate modifica. Temelia are două feţe, una văzută şi alta nevăzută. 
Cea nevăzută spune că:’’ Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui’’, iar cea văzută 
arată că:’’ oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege’’. 
 
Numeri 16:25-35 ne vorbeşte despre Core, Datan şi Abiram. De acolo se ia textul 
şi se lipeşte aici de apostol. Domnul face diferenţa. Încă de aici se vede o mare 
diferenţă între cei aleşi şi cei de ale căror fapte trebuie să ne despărţim. 
 2 Tim.2:10 ’’cei aleşi’’, duc mai departe construcţia. Ei sunt cei ce sunt 
pasionaţi de sfinţenie.  
Fraţilor, cât se mai pune astăzi accentul pe sfinţenie, pe curăţire? Pe ce punem 
accent în viaţă: la căsătorie, pe ce criterii se aleg prezbiterii, liderii, prietenii, 
iubiţii: pe intelect, arată bine, poziţie socială, intelectuală, sau pe sfinţenie, curăţie.  
 
v.22’’împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată’’!? 
 
Domnul nu S-a uitat la abilităţile lui Moise, ci la dorinţa lui de a fi sfânt. Samuel se 
uită la Eliab fratele mai mare al lui David, şi crede că el este alesul, dar Domnul se 
uita la inimă.  
Fa.9:15’’el este un vas pe care l-am ales’’.Ce fel de vas era Saul? De ocară? 
 Ce fel de vas a devenit? Unul de mare cinste! Rom.9:22,23. 
 
Cum se uită Domnul la tine, cu mândrie, sau cu mânie? Ce fel de vas eşti? 
 
Rom.6:13’’nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre’’.                                 
   
  Curăţit şi separat de păcat după aceea!  
De aceea nu există putere în adunările noastre, pentru că sunt puţine vase de cinste, 
şi multe de ocară, pământ. 
  
  Activitate multă dar sfinţenie puţină ! 
’’Ai grijă ca vasul să nu fie mai scump decât conţinutul’’proverb chinezesc! 
(porţelan) 
 



Eu sunt valoros ca vas, dar ce îmi dă mie valoare este Cel ce mă umple cu 
conţinutul lucrării Sale, cu Duhul Său. Dar ca vasul să fie umplut, trebuie să fie 
curat. Mă păstrez curat pentru că vreau să fiu folositor lucrării Lui Dumnezeu. 
2 Cor.4:7 ’’comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut (aici accentul este pus pe 
fragilitate)’’. Ce e aici comoara, sau cine? Comoara este Cuvântul păstrat într-o 
inimă curată. 
 
Unii sunt din aur si argint, dar nu toţi suntem la fel, unii mai sunt şi de lemn şi de 
pământ, şi asta pare că nu deranjează, ci ceea ce deranjează este conţinutul murdar 
al vasului. 
 
De aceea se dă sfatul acesta:’’curăţeşte-te pentru a deveni un vas de cinste’’. 
Vasele de ocară, sunt cele ce prin viaţa lor aduc ocară Numelui Lui, cei falşi, cei ce 
aduc ruşine Domnului.  
Unii suntem mai tari, alţii mai slabi, dar toţi vrem să fim şi să rămânem curaţi, 
pentru a fi ’’sfinţiţi’’ puşi de-o parte cu scop special, destoinici (capabili) pentru 
orice vrea Stăpânul să facă în mine, cu mine, şi prin mine. 
 
1 Tes.4:4’’fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste’’. 
 
Părerea mea este că nu contează din ce material suntem făcuţi, ci ceea ce are 
importanţă este dacă vasul este curat, sau nu? 
 
v. 21 ’’acestea’’, pare să indice contextul. ‚’’de aceştia’’, alte traduceri. 
 Fereşte-te de oameni ca ei: cap.1:15’’Figel şi Ermogen’’. Cap.2:17’’Imeneu 
şi Filet’’. 3:8’’Iane şi Iambre’’. 4:10,14’’Dima şi Alexandru Caldararul’’. 
 
’’acestea’’: certuri de cuvinte, vorbării goale şi lumeşti, abateri de la adevăr, 
învăţături nesănătoase’’.  
 
1 Tim.1:5,6’’Ţinta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un 
cuget bun,şi dintr-o credinţă neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste 
lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării’’. 
 
Cuvântul acestor oameni rodea precum cangrena, iar soluţia era amputarea 
spirituală – ultima soluţie salvatoare. 
Lepădarea de credinţă este mai rea decât unul care nu L-a cunoscut niciodată pe 
Domnul. 
Apostazie – nu mai există cale de întoarcere ! Acest cuvânt este caracteristic 
vremurilor sfârşitului.  



De aceea pentru noi cei de astăzi există speranţa curăţirii prin sângele Domnului 
Isus. 
 
Nu te amesteca tu, vasul curat, cu cei murdari! Nu-i lăsa să-şi pună mizeria 
păcatului lor în vasul tău, prin privire, prin auzire, prin gândire, etc... 
 
Şi diavolul se foloseşte de vase, dar de cele murdare. Lui nu-i plac cei curaţi. El ar 
vrea să-i folosească şi pe cei curaţi la lucruri murdare, şi să-i facă din vase de 
cinste în vase de ocară. Ce ocară mai mare ar fi decât ca un creştin să comită fapte 
de ruşine?! 
Eu îmi decid singur valoarea în funcţie de curăţenie, şi de disponibilitate. Fii curat, 
pune-ţi vasul vieţii în Mâna Stăpânului. Dumnezeu nu foloseşte vase murdare. Nu 
putem sta la masă cu Domnul dacă nu ne spală El. Iuda ar fi trebuit să spună:’’Nu 
numai picioarele, ci şi mâinile şi capul’’.  
Unul curat vrea să fie spălat, iar un altul murdar,nu vrea decât picioarele, o spălare 
superficială.  
 Hristos trece cu ligheanul. El este un vas de cinste în Mâinile Tatălui.Vrea să 
te curăţească şi pe tine. 
 
Cui foloseşte viaţa ta? În slujba cui o pui? 
Dacă eşti murdar îţi sugerez o soluţie: Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este cel 
ce cauterizează rana, El este cel ce o vindecă. 
Prov.17:3’’Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce 
încearcă inimile este Domnul’’. 
Psalmi 26:2’’Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc 
rărunchii şi inima’’! 
 
  Timotei=Cel ce onorează pe Dumnezeu ! 
   Bibelourile nu mai sunt la modă: 

Noi nu suntem Creştini tip bibelou, nici vase de ornament, foarte fragile. Dacă 
încerci să-i muţi, se sparg repede. Noi suntem vase de trafic. Mocheta de trafic, 
vase de trafic. Ne golim, ne umplem, ne murdărim pe picioare în evanghelizare, ne 
spălăm, ne umplem din nou şi din nou plecăm. 
Un vas curat, de cinste, sfinţit, capabil să duc la îndeplinire ceea ce mi-a încredinţat 
Stăpânul. Nu eu aleg slujirea, ci eu aleg să fiu şi să rămân curat. 
 


