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Isus, Cel mai mare Magnet! 
 
De curând am citit un articol : <„Babel „descâlcit” - Traducătorii 

adventişti contribuie la succesul misiunii bisericii”> (Adventist World), 
care începe aşa : „La început, propoziţia nu părea să pună prea mari 
probleme: „Jesus is the greatest magnet” (Isus este cel mai mare magnet), 
suna în engleză. Ştiam toate cuvintele şi ştiam şi cum să le exprim în 
spaniolă: „Jesús es el más grande imán”, am scris pe laptopul meu. Apoi am 
fost străfulgerat de un gând: în spaniolă, „imán” înseamnă şi „magnet”, şi 
„imam” – conducătorul ritualului de rugăciune islamic. Cu tot respectul 
pentru această ocupaţie religioasă, în mod special, şi pentru musulmani, în 
general, mi-am dat seama imediat că o propoziţie ca aceasta nu putea fi 
înţeleasă în context. Simţindu-mă umilit în privinţa capacităţilor mele de 
traducător, am marcat cu galben propoziţia şi am mers mai departe, sperând 
ca, în final, să-mi vină în minte o variantă mai acceptabilă.(...)” 

Am citit în continuare să văd acea variantă, sau o explicaţie a acestui 
profund adevăr Isus este cel mai mare magnet, dar articolul dorea doar să 
scoată în evidenţă efortul omenesc al traducătorilor. De ce eram atât de 
curioasă? Pentru că aceste câteva cuvinte au fost pentru mine cheia care a 
deschis, cu ceva ani în urmă, uşa înţelegerii celei de-a doua veniri în lumina 
caracterului non-violent al lui Dumnezeu. 

Pe atunci, eram deja familiarizată cu conceptele soliei 1888, şi cu toate 
acestea (sau poate tocmai de aceea!) multe întrebări începeau să apară. Mă 
preocupa în special explicaţia celei de-a doua veniri: va fi o expediţie a lui 
Dumnezeu pentru a-şi distruge opozanţii în viaţă, sau este altceva? Era o 
provocare de a găsi explicaţia corectă în lumina caracterului non-violent al 
lui Dumnezeu. Infractor cosmic sau dragoste agape? Aşa cum am înţeles 
ceva mai târziu, Domnul doreşte sa ne punem întrebări şi nu ne şopteşte 
întotdeauna răspunsul direct, pentru a „săpa” noi înşine după adevăr. 
Rugăciunea, studiul intens şi mai ales dorinţa puternică de a lămuri această 
problemă au făcut ca într-o noapte să-mi apară în gând imaginea unui 
magnet dintr-o experienţa de la ora de fizică din şcoala generala. Se puneau 
pe masă bucăţele din diverse materiale: hârtie, textile, lemn, metal şi apoi 
magnetul de deasupra atrăgea, firesc, metalul. Problema era că celelalte 
bucăţele rămase pe masă nu „păţeau” nimic, pur şi simplu pentru că 
magnetul nu avea asupra lor nicio putere. Nu aveau aceeaşi „natură” cu el. 
Nu cumva, atunci când va veni, Isus va fi un mare magnet? El doar atât va 
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face, va atrage la Sine pe toţi aceia care au aceeaşi natură cu a Lui. Natura 
divino-umana a celor atraşi de El la acel moment trebuie sa fie ca a Fratelui 
lor mai mare! Asupra celorlalţi nu poate avea nicio influenţă. Magnetul nu 
„are nicio vină” că nu atrage hârtia sau lemnul şi nici nu le arde sau 
distruge, aşa cum Domnul Isus nu va avea nicio vină pentru ceea ce se va 
întâmpla pe pământ cu cei în viata care nu au acceptat chemarea la nuntă, 
invitaţia de primi natura divino-umana ca a Lui. 

Am citit parabola cu cele zece fecioare când Mirele a închis uşa şi a 
spus: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” (Matei 25:12), dar am căutat şi 
alte traduceri şi am găsit-o şi pe următoarea: „Adevărat va spun că nu Mă 
regăsesc in voi!”. Da, intr-adevăr chipul lui Hristos trebuie reflectat de 
fraţii Lui, aşa încât „magnetul sa atrage metalul”. Un autor nota: „Când 
caracterul Lui va fi reprodus în poporul Său în mod desăvârşit, atunci El va 
veni sa-i ia cu Sine pe ai Săi.” 

Cei în viata suntem acum atraşi de magnetul propriei noastre naturi 
păcătoase: „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi 
momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată 
făptuit, aduce moartea.” (Iacob:1,14, 15). Să ne dorim ca Celalalt Magnet 
să poată acţiona asupra noastră: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l 
atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 
6,44). „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii.” (Ioan 12,32). 

Este doar decizia noastră de a accepta invitaţia: „TOTUL ESTE GATA. 
POFTIŢI LA NUNTĂ!”. 

 

Aura Cozma, 31 Mai 2011 

 


