DESPRE MÂNTUIRE

RĂSPUNSUL OMULUI

În timp ce Dumnezeu Își păstrează sfințenia și dreptatea, Biblia susține în același timp că Dumnezeu este
dragoste și că, în dragostea Lui, a luat inițiativa pentru a rezolva problema condamnării omului.

Dar ce ar trebui să faci pentru a beneficia de ceea ce
Hristos a făcut pe cruce, prin moartea Lui? Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică și a nu fi judecat de Dumnezeu?

Motivat de dragoste

Îndemnul Bibliei este să crezi și să te pocăiești:

Biblia spune că Dumnezeu iubește omul și nu vrea ca
acesta să piară în Iad. De aceea, El L-a trimis pe Fiul
Său, Iisus Hristos, pentru a lua asupra Lui, prin moartea Sa pe cruce, pedeapsa pe care omul o merită.
„Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că
Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă
de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul că El ne-a iubit pe noi, și L-a trimis pe Fiul Său ca
jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:8-10).

Crucea lui Hristos
„Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul
Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Iisus. Pe El
Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința
în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui... în așa fel încât, să fie neprihănit, și totuși să îl
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Romani
3:23-26).

Învierea
„El [Hristos] a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a
înviat fiindcă am fost socotiți neprihăniți” (Romani 4:25).

După ce a murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pe
care noi o meritam, Iisus a înviat din mormânt, învingând moartea și garantând astfel învierea noastră viitoare pentru o viață veșnică în Rai cu El! Biblia spune:
„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).
Mântuirea este o favoare, un DAR de la Dumnezeu
pentru aceia care se recunosc vinovați de păcat și
care își pun încrederea numai în Iisus Hristos pentru
plata păcatelor lor. Dacă am putea avea mântuirea
prin orice am face noi, ar fi inutilă nașterea, viața şi
moartea lui Hristos: „căci dacă neprihănirea se capătă
prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Gal. 2:21).

„Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele” (Fapte 3:19).
„Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).

Pocăința începe cu o recunoaștere și mărturisire că am
păcătuit personal împotriva lui Dumnezeu.

ȘTII CE SPUNE

BIBLIA
DESPRE...

„Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta,
am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei
fi drept în hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta” (Psalmul 51:3-4).

O recunoaștere a păcătoșeniei și a vinovăției noastre
ne va conduce de asemenea la o întristare, rușinare și
chiar un dispreț față de păcatele noastre. Doar sinceritatea mărturisirii păcatelor nu este dovada suficientă a pocăinței adevărate. Ea trebuie să fie însoțită mereu de o întoarcere de la păcat.

Dumnezeu

„Spălați-vă deci şi curățiți-vă! Luați dinaintea ochilor Mei
faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să mai faceți
răul!” (Isaia 1:16).

Credința este o încredere deplină în ceea ce Hriostos
a făcut pe cruce, anume spălarea deplină a păcatelor
tale: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit” (Fapte
16:31).

Om

Nu lăsa ca această veste minunată și ca această mântuire să treacă pe lângă tine, fiind nepăsător. „Astăzi,
dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei
4:7), fiindcă „...cine nu crede în Fiul nu va vedea viața,
ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el" (Ioan 3:36).
Pentru mai multe informații:
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o publicație a Magna Gratia - magnagratia.org

Mântuire

CREȘTINUL ȘI BIBLIA

DESPRE DUMNEZEU

DESPRE OM

Ești creștin? Cât de sigur ești de asta și pe ce te bazezi?

Creatorul lumii și al tuturor oamenilor

Toți oamenii sunt păcătoși și vrednici de judecată și Iad

Ei bine, dintotdeauna au existat oameni care au pretins că sunt ceea ce, de fapt, nu erau. De exemplu, eu pot
pretinde că sunt medic, însă simpla mea pretenție nu
înseamnă automat că acesta este adevărul. Va trebui să
dovedesc prin mai multe lucruri. De exemplu, dacă nu
am o diplomă care să dovedească faptul că am absolvit
o facultate de medicină, pretenția mea nu este valabilă.
Apoi ar trebui să am aprobarea din partea autorităților,
pentru că legea le cere celor care vor să fie medici să fie
verificați și înscriși oficial.

Primul lucru pe care Biblia îl spune despre Dumnezeu
este că El este Creatorul universului și, implicit, Creatorul tău.

Deși omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, el nu
a ascultat de singura poruncă dată de Dumnezeu, astfel că a păcătuit, iar păcatul s-a transmis tuturor urmașilor lui Adam și Eva.

Tot așa, nu este suficient ca un om să pretindă că el
este creștin. Va trebui ca el să satisfacă unele condiții.
De aceea, întrebarea este: Care ar putea fi legea sau
condițiile care definesc ce este un creștin cu adevărat?
În ceea ce privește creștinismul, acesta este definit de
Biblie, sau Sfânta Scriptură. Biblia este cartea de bază
a creștinismului, iar în ea sunt definite trăsăturile esențiale ale creștinului. În 2 Timotei 3:15-17 scrie: „cunoști
Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care
duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să învețe,
să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit şi cu
totul destoinic pentru orice lucrare bună”. Autorul, Sf.
Apostol Pavel, îi scria lui Timotei, spunându-i în primul
rând că Biblia este cea care conține învățătura care duce
la mântuirea omului. În al doilea rând, el spune că Biblia
provine în întregime de la Dumnezeu și că este suficientă ca omul credincios să ajungă mântuit și pregătit să
facă orice faptă bună. Interesant, nu? Oamenii cred că
trebuie ca ei să facă mai întâi fapte bune, pentru ca
Dumnezeu să îi mântuiască, dar Biblia spune că, fără
învățătura ei, omul nu poate face fapte bune, așa cum
le cere Dumnezeu. Altfel spus, mai întâi ești mântuit, și
abia apoi poți face fapte bune acceptabile pentru El.

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul...
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte
femeiască i-a făcut...” (Geneza 1:1, 27).

Mai mult, la creație au participat toate cele 3 Persoane ale Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul (Iisus Hristos) și Duhul
Sfânt.
„Toate lucrurile au fost făcute prin El [Iisus]; și nimic
din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era
viața, și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1:3-4).

Cel ce îngrijește de Creație
Când spunem rugăciunea „Tatăl nostru”, recunoaștem
practic că suntem dependenți de El, că „pâinea noastră
cea de toate zilele” (Matei 6:11) vine de la El. „El dă tuturor viață, şi suflare și toate” (Fapte 17:25). „El ține în
mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup
omenesc” (Iov 12:10). Tot ce ai și fiecare clipă din viața
ta depind de El. De aceea, omul este chemat să Îl respecte, să asculte și să Îl onoreze pe Dumnezeu. „Tot ce
are suflare, să laude pe Domnul!” (Psalmii 150:6).
Sfințenia lui Dumnezeu
În același timp, Dumnezeu este sfânt, aceasta fiind una
dintre trăsaturile Lui care Îl fac să fie diferit de noi, oamenii, ceea ce face ca El să fie drept și separat de rău.
„Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, şi
nu poți să privești nelegiuirea” (Habacuc 1:13)
„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între
voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund
Faţa Lui și-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:2)

Dreptatea lui Dumnezeu

Vrei să știi, pe scurt, ce spune Biblia despre aceste
lucruri extrem de importante - Dumnezeu, omul și mântuirea lui? Privind la câteva lucruri esențiale despre creștinism, vei putea să răspunzi la întrebarea:

„Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, şi cei neprihăniți privesc Faţa Lui” (Psalmii 11:7)

SUNT CREȘTIN?

„Dumnezeu este un judecător drept” (Psalmii 7:11).

„Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată, şi Dumnezeul cel sfânt va fi sfințit prin dreptate” (Isaia 5:16).

„Toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3:23).
„Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre
bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6).
„Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este
niciunul care să Îl caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu”
(Romani 3:11).

Marea dilemă
Atunci când recunoaștem că suntem păcătoși și că
merităm să fim condamnați la Iad, ne gândim totuși la
întrebări precum: Și totuși, nu vorbește și despre Rai?
Cine poate ajunge acolo? Cum îi poate ierta Dumnezeu
pe unii, dacă toți suntem păcătoși? Dacă Dumnezeu
iartă, mai este El un judecător drept? Dacă mântuirea
ar depinde de fapte bune, de ce spune Biblia că mântuirea nu este „prin fapte, pentru ca nimeni să nu se laude" (Efeseni 2:9)? Iată marea dilemă a omului.
Unii spun că, dacă îți ceri iertare, vei ajunge în cer.
Dar crezi că un judecător drept te-ar ierta de o infracțiune doar pentru că îți ceri iertare? Nicidecum. Este
bine să regreți fapta și să ceri iertare, dar asta nu te
scutește de pedeapsă. Alții spun că Dumnezeu este
iubitor și, de aceea, El va trece cu vederea păcatele.
Dar, dacă Dumnezeu ar fi astfel, ar mai fi El drept? Și
de ce vorbește Biblia de oameni care merg în Iad? Ea
spune că „oricine se iută la o femeie ca s-o poftească, a
și comis curvie cu ea în inima lui" (Matei 5:28), iar disprețul și ura față de aproapele nostru sunt considerate
egale crimei: „oricine urăște pe aproapele său este un
ucigaș” (1 Ioan 3:15). Biblia spune că niciun mincinos
(Apoc. 21:7), hoț, curvar, închinător la idoli, blasfemiator (1 Cor. 6:9-10) sau ucigaș (1 Ioan 3:15) nu va avea
viața veșnică, ci va fi judecat de Iisus Hristos (Ioan
5:22) și trimis în Iad pentru toată veșnicia (Apoc. 20).
Biblia arată că Iadul este un loc atât de groaznic, încât
ar fi mai bine să îți tai mâna care păcătuiește, decât să
ajungi în Iad datorită ei (Matei 18:8-11).

