SOLUS CRISTUS
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Cea de-a doua „sola” a Reformei este intitulată „Solus
Cristus”, care are sensul că „mântuirea este posibilă doar
prin Hristos”. Conform afirmațiilor Bibliei, creștinul adevărat își recunoaște păcatul în detaliu și știe că nu e iertat prin
vreun merit personal, ci numai prin jertfa lui Iisus Hristos.
Poate că te șochează această afirmație, dar este exact
ce spune Biblia. „Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit
pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis
pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1
Ioan 4:10). Biblia spune că există o singură cale spre mântuire, și aceea este Iisus Hristos, care a spus: „Eu sunt calea,
adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”
(Ioan 14:6).
Dacă noi ne-am putea obține mântuirea altfel decât
prin jertfa Lui de la cruce, atunci nașterea, viața, moartea și
învierea lui Hristos ar fi fost inutile – „dacă neprihănirea se
capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Gal. 2:21). Iată
una dintre cele mai importante caracteristici ale creștinului
adevărat – el este convins că jertfa lui Iisus Hristos pe cruce
e singura modalitate de a ajunge la mântuire. Mântuirea nu
vine prin preoți, nu prin faptul că te naști catolic, ortodox,
luteran sau adventist, ci DOAR prin jertfa lui Hristos.

SOLA GRATIA
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Cea de-a treia doctrină importantă a Reformei este
„Sola Gratia”, care înseamnă „doar prin har”. Ea spune că
mântuirea este „prin har”. Dar ce e harul? Ei bine, harul e
darul lui Dumnezeu: „Căci prin har ați fost
mântuiți, prin credință. Și aceasta nu
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9).
Dacă crezi că îți poți câștiga
singur mântuirea făcând fapte bune, te înșeli și vei sfârși în Iad.
De altfel, în felul acesta anulezi harul lui Dumnezeu,
pentru că dacă ai putea face ceva pentru a-ți câștiga mântuirea, atunci ea ți-ar fi dată ca răsplată pentru meritele
tale, și nu ar mai fi un dar. Chiar Sfântul Apostol Pavel afirmă
că „dacă [mântuirea] este prin har, atunci nu mai este prin
fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin
fapte, nu mai este prin har; altminteri fapta n-ar mai fi faptă”
(Rom. 11:6). Așadar, mântuirea nu poate fi decât prin har!

SOLA FIDE
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Cea de-a patra „sola” a Reformei este „Sola Fide”, care
spune că oamenii sunt mântuiți doar prin credința în Persoana și lucrarea lui Iisus Hristos pe Cruce. Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Trinității, S-a întrupat prin nașterea
din fecioară, a trăit o viață fără păcat și a murit pe cruce
pentru a plăti pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim
pentru păcatele noastre. Apoi a înviat din mormânt, învingând moartea, urmând să se întoarcă pentru judecata lumii!
Dar pentru ca noi să beneficiem de plata păcatelor pe
care El a făcut-o, trebuie să ne punem credința în Persoana
Lui și în jertfa Lui: „Dumnezeu ... a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Mântuirea este un dar de la Dumnezeu,
însă beneficiem de ea doar crezând: „prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efes. 2:8). Nu poți ajunge în Rai decât
prin credința în jertfa Lui. Așa cum nu e suficient să știi că o
boală se vindecă printr-un tratament anume, ci trebuie să
iei acel tratament, tot așa nu e suficient să știi că Iisus Hristos a existat și a murit cândva. Trebuie să crezi că El a murit
pentru păcatele tale ca să poți beneficia de iertarea lor și
de viața veșnică. Odată cu aceasta vine și pocăința, adică
regretul pentru păcatele pe care le-ai făcut, mărturisirea lor
înaintea lui Dumnezeu, și o atitudine nouă față de Dumnezeu, de Hristos, de Biblie, de credință și față de creștinii adevărați, care se va vedea practic. „Pocăiți-vă şi întoarceți-vă
la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele” (F.A. 3:19). Dacă te
pocăiești (mărturisești şi te lași de păcat) şi îți pui încrederea în jertfa lui Iisus Hristos, vei fi mântuit.
5

SOLI DEO GLORIA

Cea de-a cincea doctrină a Reformei este „Soli Deo Gloria” care are sensul că toată gloria Îi aparține lui Dumnezeu.
Altfel spus, când vedem că mântuirea noastră este imposibilă prin meritele sau faptele noastre, căci meritam să fim
pedepsiți pe vecie cu Iadul, și când vedem ce dragoste mare
ne-a arătat Dumnezeu prin jertfirea lui Hristos, știm că avem
motive temeinice să Îl onorăm pe Dumnezeu. Biblia arată
că, în Ziua Judecății, oamenii Îl vor recunoaște pe Iisus Hristos ca Dumnezeu și Domn și Îl vor onora fie prin mântuirea
lor în Rai, fie prin condamnarea lor în Iad. Tu cum Îl vei
onora?

Înțelegem, deci, că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu oferit oamenilor prin jertfa Fiului Său, Domnul Iisus
Hristos. Nu e de mirare că Îl numim și Mântuitorul.
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