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O VESTE DIN CER 
Thomas Boston (1676 - 1732) 

 

Evanghelia este o veste din Cer este dată pentru a fi 
crezută și în care să ne punem nădejdea pentru mântuire. În 
primul rând, vom privi la Evanghelie sub aspectul unei vești, 
în general. 

1. Avem de-a face, iată, cu subiectul unei vești sau 
lucrul vestit, care presupune un scop, o acțiune sau un 
eveniment ce este adevărat sau fals. Subiectul veștii Evan-
gheliei este o dragoste, un scop care se găsește în Dumnezeu 
spre mântuirea păcătoșilor dintre oameni (2 Tim. 1:9-10). Așa 
a fost vestea Evangheliei transmisă pentru prima dată lumii 
(Gen. 3:25). Este vestea unui act al harului și bunătății lui 
Dumnezeu, în favoarea oamenilor, prin care El le-a dat pe Fiul 
Său care să le slujească drept Mântuitor (Ioan 3:26; Isaia 9:6) 
și, în El, le-a dat viața veșnică (1 Ioan 5:11). Vestea evenimen-
tului morții lui Hristos pentru păcătoși și a Hristosului cruci-
ficat fiind gata pentru a Se uni cu păcătoșii (Matei 22:4) este 
un subiect de maximă importanță. 

2. Apoi avem de-a face cu un loc de unde pleacă 
această veste. Iar acest loc este Cerul, sânul Tatălui. De 
aceea, Evanghelia este denumită „cerească” (Ioan 3:12), des-
coperită din inima Tatălui. Locul de origine al acestei vești 
este locul tranzacției făcute, aflat la o oarecare distanță de 
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locul unde ea este proclamată. 

Așadar,  

(1) Evanghelia este o veste din Cer, acolo unde a fost 
concepută o lucrare înrădăcinată în dragoste, unde a fost 
dat darul Fiului și de unde El a venit pentru a muri pentru 
păcătoși, acesta fiind și locul unde El este gata să Se 
unească cu ei. Evanghelia poate fi vestită de la un colț al 
pământului la celălalt, așa cum s-a petrecut de la Ierusalim 
către tot restul lumii (Isaia 2:3; Luca 24:47). Dar ea, la ori-
gine, provine din Cer (Luca 2:23-14). 

(2) Evanghelia este vestea bună provenită dintr-o 
țară de departe și, ca atare, ea trebuie să fie acceptabilă 
ca apa rece pentru cel însetat (Prov. 25:25). Dar, pe cât se 
află mai departe o țară de unde ne vine o veste, pe atât ne 
considerăm mai puțin vizați de ea. Așa tratează oamenii fi-
rești vestea Evangheliei. Dar, oricât de departe ar fi această 
țară, trebuie să ne petrecem veșnicia în ea, altfel ne-o vom 
petrece în Iad. Din acest motiv, ea ne vizează îndeaproape. 

3. Esența veștii se referă la lucruri nevăzute de cei 
către care ea este adusă. Așa este și esența veștii Evanghe-
liei. Ceea ce ți se vestește în Evanghelie se referă la un Dum-
nezeu nevăzut (Ioan 1:18), un Mântuitor nevăzut (1 Petru 
1:8) și lucruri nevăzute (2 Cor. 4:18). Așadar, Evanghelia 
face obiectul credinței, nu al vederii (Evrei 11:1). Noi o pri-
mim prin auzire, nu prin vedere (Isaia 55:3). Nu este ceva ce 
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noi credem ca urmare a vederii naturale, ci pe baza mărtu-
riei Altuia, adică a lui Dumnezeu. De aceea, lumea aceasta 
carnală se bizuie pe lucruri văzute (Ps. 4:6), dar este greoaie 
în a crede Evanghelia. 

4. De asemenea, există un vestitor sau vestitori. În 
acest caz, vestea este adusă de mai multe persoane. Dar, 

(1) Primul vestitor este un martor ocular, adică Isus 
Hristos. Hristos Însuși a fost Cel ce a adus vestea Evanghe-
liei (Evrei 2:3). Cine putea să facă mai bine această slujire 
(Ioan 1:18)? Ceea ce El a vestit, a și văzut și, de aceea, ne dă 
mărturia Sa cu privire la adevărul Evangheliei, pe baza fap-
tului că El a fost martor ocular (Ioan 3:11). De aceea, El ne 
este prezentat ca Martorul credincios și adevărat (Apoc. 
3:14), care a fost din veșnicie participant la întreg planul care 
ne este descoperit în Evanghelie. 

(2) Profeții, apostolii și slujitorii Evangheliei. Ei 
sunt cel de-al doilea grup al vestitorilor. Primii L-au urmat 
imediat pe Hristos, după care au venit și ceilalți. 

5. În ultimul rând, există o manifestare a lucrului ves-
tit față de cei cărora le este făcută cunoscută vestea. Așa este 
harul lui Dumnezeu manifestat față de sărmanii păcătoși, pre-
zentat înaintea lor prin Evanghelie (2 Tim. 1:9-10). Această 
veste nu mai este ținută secretă înaintea lor, ci ei sunt făcuți să 
cunoască scopul, acțiunea și evenimentele care privesc mântu-
irea lor. Evanghelia se deschide și descoperă secretul harului 
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lui Dumnezeu față de păcătoși prin metoda comunicării ei, 
chiar întreg planul de mântuire, care a fost ascuns în inima 
lui Dumnezeu din veșnicie (Ioan 1:18). 

Ne vom uita acum la vestea Evangheliei și la punerea 
nădejdii în ea: 

1. Evanghelia este o veste din Cer care privește 
mântuirea bieților păcătoși din păcate (Matei 1:21) și de 
la mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:16). Ea este obținută cu un 
mare preț, dar pusă la dispoziția ta fără plată, prin cuvântul 
promisiunii, astfel încât poți să intri în posesia ei fără plată 
(Isaia 55:1). Această veste, odată adusă la cunoștința păcăto-
sului, este însușită prin credință drept o veste adevărată, 
omul crezând că Dumnezeu a spus-o, iar el își pune nădejdea 
în ea ca într-un lucru bun, bizuindu-și propria mântuire pe 
ea. Astfel, sufletul Îl îmbrățișează cu toată dorința pe Mân-
tuitorul și mântuirea care îi este adusă prin această veste, la 
fel cum un om aflat pe punctul de a se îneca se agață de frân-
ghia care îi este oferită ca să îl scoată din apele învolburate. 

2. Evanghelia este vestea unui Hristos crucificat, 
dat pentru păcătoși ca instrumentul Cerului spre mântu-
irea lor. Ea este proclamată prin autoritatea Cerului, afir-
mând că Hristos a murit și că, prin moartea Lui, El a procu-
rat viața și mântuirea pentru copiii pierduți ai lui Adam și că 
fiecare dintre ei au, de aceea, acces liber și deplin la El (Matei 
22:4). De îndată ce credința își pune nădejdea în această 
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veste, considerând-o bună și adevărată, sufletul concluzio-
nează că „Mântuitorul este al meu”, și se bizuie pe El pentru 
tot ceea ce moartea Lui a procurat, în mod particular pentru 
viață și mântuire (1 Cor. 2:2). 

3. Evanghelia este o veste a neprihănirii prin care 
noi, cei vinovați, putem sta înaintea unui Dumnezeu 
sfânt. „În ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum 
este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credință’” (Rom. 1:17). 
Prin credință, omul crede că există o astfel de neprihănire, 
că ea este suficientă pentru a-i acoperi toate păcatele, și că 
această neprihănire îi este oferită spre a se bizui pe ea. As-
tfel, credinciosul își pune nădejdea în ea, considerând-o ne-
prihănirea proprie înaintea lui Dumnezeu, renunțând la 
orice altă neprihănire și făcându-se dependent doar de ne-
prihănirea lui Hristos (Gal. 2:16). 

4. Evanghelia este vestea unei iertări oferită sub 
pecetea măreață a Cerului, în Hristos, tuturor celor care 
o vor primi în El. „Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește 
iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El de 
toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Mo-
ise” (F.A. 13:38-39). Această iertare este proclamată deschis 
prin autoritatea Cerului, deplin și gratuit, fără excepție, ori-
cărui om pierdut al rasei lui Adam, înaintea căruia vestea 
este așezată. Prin credință, sufletul crede această veste drept 
adevărată și o aplică propriei persoane, spunând, „Această 
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iertare este pentru mine! Este bună și potrivită situației 
mele. De aceea, mă voi bizui pe acest cuvânt al harului pen-
tru iertarea mea, căci acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, 
care nu poate să mintă”. 

5. Evanghelia este o veste a unui Medic care vindecă 
în mod infailibil toate bolile sufletului (Matei 9:12-13; 
Evrei 7:26), care face aceasta fără plată (Osea 14:4) și care 
nu-l respinge pe niciunul dintre pacienții Lui (Ioan 6:37). 
Sufletul crede această veste, o aplică cazului său și spune, „Voi 
crede în El spre îndepărtarea inimii mele de piatră, spre cu-
rățarea mea de răul căderii mele în păcate, a zelului meu după 
corupție morală, a problemei continue a poftelor care mă do-
mină și a leproziei universale a corupției naturii mele”.  

6. Evanghelia este vestea unei sărbători pentru su-
fletele înfometate (Isaia 25:6), la care toți sunt bineve-
niți, Hristos însuși fiind Cel ce a pregătit-o și care constă 
și în hrana însăși (Isaia 55:2). Obosit de cojile lucrurilor 
trecătoare, și crezând această veste, sufletul se hrănește din 
Hristos, a Cărui carne este cu adevărat hrană și al Cărui 
sânge este cu adevărat băutură, crezând și aplicând propriei 
persoane tot ceea ce Hristos a fost, a făcut și a suferit, acestea 
fiind temelia și izvorul din care sufletul își trage beneficiul, 
și care înseamnă să te hrănești, prin credință, dintr-un Mân-
tuitor crucificat. 

7. Evanghelia este vestea unei comori (2 Cor. 4:7). 
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În ea se găsesc promisiuni prețioase – în mijlocul lor 
aflându-se Hristos cel prețios, cu meritele Sale – promisiuni 
prețioase, ca aurul: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur 
curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și 
doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi” (Apoc. 
3:18). Ogorul în care această comoară este ascunsă poate fi 
al tău. Evanghelia îți oferă legământul ca pe acel ogor. Cre-
dința nădăjduiește în această veste, iar sufletul se agață de 
acest legământ și își pune încrederea în întregime în co-
moara ascunsă acolo, pentru plata întregii sale datorii, pen-
tru susținerea sa de-a lungul vieții și a morții, și pentru ob-
ținerea fericirii veșnice. 

8. Evanghelia este vestea unei victorii câștigate de 
Isus Hristos asupra păcatului, Satanei, morții și a lumii, 
și aceasta spre beneficiul tuturor celor care se vor ală-
tura gloriosului Cuceritor (Ps. 98:1). Credința se bizuie pe 
această veste, iar sufletul se încredințează ei spre biruința sa 
asupra tuturor vrăjmașilor amintiți, ca și cum aceștia ar fi 
niște inamici deja învinși (1 Ioan 5:4).  

9. În ultimul rând, Evanghelia este vestea unei păci 
obținute prin sângele lui Hristos pentru sărmanii păcă-
toși (Efes. 2:14). Credința își pune nădejdea în ea și, în acest 
fel, sufletul vine înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui Tată 
împăcat în Hristos, își aduce cererile și rugăciunile înaintea 
tronului, fiind convins că, între Cer și el, comunicarea este 
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deschisă… 

APLICAȚIE 

Acest lucru ne arată că Evanghelia este mijlocul stabilit 
de Dumnezeu spre mântuirea păcătoșilor. De aceea, ea este 
denumită „Evanghelia mântuirii noastre” (Efes. 1:13) și cea 
care „ne aduce mântuire” (Tit 2:11). Iluminarea naturală nu 
este mijlocul extern sau instrumentul mântuirii, căci ea nu 
aduce nicio veste despre Hristos (F.A. 4:12). Nici Legea nu 
este, căci ea este slujitorul morții și al condamnării (2 Cor. 
3:7, 9) – ci doar Evanghelia. Doar în Evanghelie este desco-
perită o neprihănire pentru cei păcătoși (Rom. 1:16-17), și 
doar în ea le este dăruit Duhul Sfânt păcătoșilor morți (Gal. 
3:2). A ignora Evanghelia, așadar, înseamnă a respinge sin-
gurul mijloc de mântuire. De aceea, este bine să știi că viața 
ta stă în Evanghelie și că nu există mântuire decât prin cre-
dința în vestea Evangheliei. 

*  *  * 

Fragment din „The Unsuccessfulness of the Gospel...”, The Complete 
Works of  Thomas Boston, Vol. 10, republicată de Richard Owen Rob-

erts Publishers. 

*  *  * 

Thomas Boston (1676-1732): predicator și teolog prezbiterian, au-
torul cărții Human Nature in Its Fourfold State (1720) și a multor 
altor tratate și predici. S-a născut în Duns, Berwickshire, Scoția. 
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CARE ESTE                                      
MESAJUL EVANGHELIEI? 

J.I. Packer 

 

Într-un cuvânt, mesajul evanghelistic este Evanghelia 
lui Hristos și a Lui răstignit, mesajul despre păcătoșenia 
omului și despre harul lui Dumnezeu, despre vinovăția omu-
lui și despre iertarea divină, despre nașterea din nou și viața 
cea nouă prin darul Duhului Sfânt. Este un mesaj care constă 
din patru ingrediente esențiale. 

1. Evanghelia este un mesaj despre Dumnezeu. Ea ne 
spune cine este El, care este caracterul Lui, care sunt standar-
dele Sale, și ce anume cere El de la noi, creaturile Sale. Ea ne 
spune că noi ne datorăm însăși existența Persoane Sale, că, la 
bine și la rău, suntem întotdeauna în mâinile Sale și sub pri-
virile Sale, și că El ne-a creat pentru a ne închina Lui și a-I 
sluji, pentru a-I aduce laudă și pentru a trăi spre slava Sa. 
Aceste adevăruri formează fundamentele religiei teiste1 și, 
până când ele nu vor fi conștientizate, restul mesajului Evan-
gheliei nu va putea să ni se pară nici convingător și nici rele-
vant. Acesta este locul în care începe istoria creștină, de la 
afirmația că omul depinde total și constant de Creatorul lui. 

În această privință, putem din nou să învățăm de la 

 
1 teist – a crede într-un Creator şi Stăpân personal al lumii. 
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apostolul Pavel. Atunci când le predica evreilor, ca în Antio-
hia Pisidiei, el nu menționa faptul că oamenii sunt creaturile 
lui Dumnezeu. El putea să considere acest lucru drept unul 
cunoscut, căci ascultătorii lui aveau credința Vechiului Tes-
tament. În acest caz, el putea începe mesajul său prin a-L 
proclama pe Hristos ca Acela care a împlinit speranțele Ve-
chiului Testament. Dar, atunci când Pavel le predica Neamu-
rilor, care nu cunoșteau nimic din Vechiul Testament, tre-
buia să meargă înapoi în istorie, și să înceapă de la Creație. 
Locul de unde Pavel își începea mesajul, în astfel de cazuri, 
era doctrina creației de către Dumnezeu a omului și a uni-
versului, subliniind calitatea de Creator a lui Dumnezeu și 
calitatea de ființă creată a omului. Așadar, când locuitorii 
Atenei i-au cerut să explice ce însemna vorbirea lui cu privire 
la Isus și înviere, el le-a spus mai întâi despre Dumnezeu, 
Creatorul, și despre scopul pentru care l-a creat pe om. 
„Dumnezeu, care a făcut lumea ... El, care le dă tuturor viața, 
suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii.... să-L 
caute pe Dumnezeu” (F.A. 17:24-27). Acest mesaj nu era, așa 
cum unii ar fi presupus, o piesă de apologetică filozofică la 
care Pavel să fi putut renunța după aceea, ci prima și cea mai 
de bază lecție a credinței teiste. Evanghelia începe prin a ne 
învăța că noi, ființe create, suntem dependenți în mod abso-
lut de Dumnezeu, și că El, Creatorul, deține o stăpânire ab-
solută asupra noastră. Doar atunci când am învățat acest lu-
cru putem vedea ce este păcatul, și doar atunci când vedem 
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ce este păcatul putem să înțelegem Vestea Bună a mântuirii 
din păcat. Trebuie să cunoaștem ce înseamnă să vorbim des-
pre Dumnezeu în calitate de Creator înainte ca să putem în-
țelege ce înseamnă să vorbim despre El ca Răscumpărător. 
Nimic nu poate fi obținut prin a vorbi despre păcat și mân-
tuire, atâta vreme cât această lecție preliminară nu a fost în-
vățată într-o anumită măsură. 

2. Evanghelia este un mesaj despre păcat. Ea ne vor-
bește despre felul cum noi am ratat să îndeplinim standardul 
lui Dumnezeu, despre felul cum am devenit vinovați, mur-
dari și neajutorați în păcat, și despre felul cum, acum, ne 
aflăm sub mânia lui Dumnezeu. Ea ne arată că motivul pen-
tru care noi păcătuim continuu este că suntem păcătoși prin 
natura noastră, și că nimic din ceea ce facem sau încercăm 
să facem pentru a ne salva situația nu ne poate face drepți și 
nu ne poate duce înapoi în favoarea lui Dumnezeu. Ea ne 
arată cine suntem noi, așa cum Dumnezeu ne vede, și ne în-
vață să gândim despre noi înșine așa cum Dumnezeu gân-
dește cu privire la noi. Astfel, ea ne conduce la disperare de 
sine. Iar acesta este în egală măsură un pas necesar. Până nu 
am învățat care este nevoia noastră de a deveni drepți înain-
tea lui Dumnezeu și până nu am constatat incapacitatea 
noastră de a face acest lucru prin eforturile sau meritele 
noastre de orice fel, nu putem ajunge să Îl cunoaștem pe 
Hristos, Acela care mântuiește din păcate. 
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Dar există o capcană aici. Viața oricărei persoane in-
clude lucruri care cauzează rușine și nemulțumire. Orice 
persoană are conștiența unor lucruri rele din trecutul ei, 
chestiuni în cazul cărora a ratat să se comporte la înălțimea 
standardului pe care și l-a ridicat pentru sine sau la înălți-
mea standardului așteptărilor altora în ceea ce îl privește. 
Pericolul este ca, în lucrarea noastră evanghelistică, să ne 
mulțumim cu evocarea gândurilor legate de aceste lucruri și, 
astfel, să-i facem pe oameni să se simtă stânjeniți în legătură 
cu acestea, apoi să Îl portretizăm pe Hristos ca pe Acela care 
ne salvează din aceste neajunsuri ale ființelor noastre, fără a 
ridica problema relației noastre cu Dumnezeu. Dar tocmai 
aceasta este întrebarea care trebuie ridicată atunci când vor-
bim despre păcat. Însăși ideea de păcat, așa cum este pre-
zentată în Biblie, trebuie prezentată ca pe o ofensă împotriva 
lui Dumnezeu, care distruge relația omului cu El. Câtă vreme 
nu ne vedem eșecurile în lumina Legii și a sfințeniei lui Dum-
nezeu, nu le putem considera deloc niște păcate. Păcatul nu 
este un concept social, ci unul teologic. Chiar dacă păcatul 
este săvârșit de către om și multe păcate sunt îndreptate îm-
potriva altor oameni, păcatul nu poate fi definit în termeni 
omenești sau ai societății. Niciodată nu putem cunoaște ce 
este păcatul cu adevărat până nu am învățat să îl vedem în 
termenii lui Dumnezeu și să îl măsurăm, dar nu prin inter-
mediul standardelor omenești, ci prin unitatea de măsură a 
cerințelor totale ale lui Dumnezeu asupra vieților noastre. 
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Așadar, ceea ce trebuie să înțelegem este că a conștien-
tiza lucrurile rele în omul firesc nu este deloc echivalentul 
convingerii de păcat. De aceea, un om nu este convins de păcat 
atunci când se simte neliniștit în legătură cu slăbiciunile sale 
și cu faptele sale rele. Nu este deloc o convingere de păcat doar 
să te simți groaznic în legătură cu propria persoană, cu eșe-
curile tale sau cu neputința de a te ridica la nivelul standarde-
lor vieții tale. La fel, nu avem de-a face cu o credință mântui-
toare atunci când un om, aflat într-o astfel de stare, Îl cheamă 
pe Domnul Isus Hristos, doar pentru a-l mângâia, pentru a-i 
aduce un pic de bucurie și pentru a-l face să se simtă din nou 
confident. Nici noi nu ar trebui să considerăm că am predicat 
Evanghelia – chiar dacă am putea să ne imaginăm că asta am 
fi făcut – dacă tot ceea ce am spus a fost să Îl prezentăm pe 
Hristos în termenii satisfacerii nevoilor aparente ale omului: 
„Ești fericit? Ești mulțumit? Vrei să ai pacea conștiinței? Simți 
că ai eșuat? Te-ai săturat de propria persoană? Vrei un prie-
ten? Atunci vino la Hristos, El îți va împlini orice nevoie” – ca 
și cum Domnul Isus Hristos ar fi un fel de super-psihiatru sau 
o zână din poveste… A fi convins de păcat nu înseamnă doar 
să simți că ai eșuat într-o încercare anume, ci să îți dai seama 
că L-ai jignit pe Dumnezeu și ai batjocorit autoritatea Lui, că 
te-ai răzvrătit împotriva Lui pe față și că ai dus o viață împo-
triva Lui, punându-te astfel într-o stare de vrăjmășie cu El. A-
L predica pe Hristos înseamnă să Îl prezinți ca Acela care, prin 
crucea Lui, îi așază din nou pe oameni într-o relație dreaptă 
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cu Dumnezeu... 

Este, fără îndoială, adevărat că Hristosul cel adevărat, 
Hristosul Bibliei, care Se descoperă nouă drept Mântuitor 
din păcate și Mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, le aduce în 
fapt pacea, bucuria și tăria morală, alături de privilegiul pri-
eteniei Sale, tuturor acelora care își pun nădejdea în El. Dar 
Hristosul portretizat și dorit doar pentru a limita consecin-
țele greșelilor din viața omului prin a-i oferi ajutor și mân-
gâiere, nu este Hristosul cel adevărat, ci un Hristos conceput 
greșit și reprezentat greșit – în esență, un Hristos imaginar. 
Iar dacă noi i-am învățat pe oameni să umble după un Hris-
tos imaginar, nu avem nicio temelie pentru a ne aștepta ca 
ei să aibă parte de o mântuire reală. De aceea, trebuie să ne 
păzim împotriva tentației de a pune semn de egalitate între 
conștientizarea naturală a relelor omului și simțământul ti-
căloșiei adus de convingerea spirituală de păcat, și astfel să 
ne păzim de a omite, în lucrarea de evanghelizare, să expu-
nem în mințile păcătoșilor adevărul de bază cu privire la sta-
rea lor – anume că păcatul lor i-a înstrăinat de Dumnezeu și 
îi expune condamnării, ostilității și mâniei Sale, așa încât 
prima lor nevoie este să își restaureze relația cu El… 

3. Evanghelia este un mesaj despre Hristos – Hris-
tos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu; Hristos, Mielul lui Dum-
nezeu, care a murit pentru păcat; Hristos, Domnul cel înviat; 
Hristos, Mântuitorul perfect.  
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Există două puncte care trebuie proclamate în ceea ce 
privește această parte a mesajului: 

(i) Nu trebuie să prezentăm Persoana lui Hristos se-
parat de lucrarea Sa mântuitoare. Se spune uneori că pre-
zentarea Persoanei lui Hristos, mai degrabă decât a învăță-
turilor despre El, constituie ceea ce îi atrage pe păcătoși la 
picioarele Lui. Este adevărat că Hristosul cel viu este Cel care 
mântuiește și că o teorie a ispășirii, oricât de biblică ar fi, nu 
Îl înlocuiește. Atunci când se face această remarcă, totuși, 
ceea ce este sugerat în mod uzual este că instruirea doctri-
nară poate fi abandonată în predicarea evanghelistică, și că 
tot ceea ce are de făcut evanghelistul este să zugrăvească o 
imagine vie a Galileanului care a mers peste tot făcând bine, 
după care să îi asigure pe ascultătorii lui că acest Isus este și 
astăzi viu, gata să-i ajute în necazurile lor. Dar un astfel de 
mesaj cu greu poate fi numit Evanghelie. În realitate, acest 
mesaj nu ar fi decât o simplă confuzie, slujind doar unui soi 
de mistificare… Adevărul este că nu poți vorbi despre figura 
istorică a lui Isus dacă nu cunoști lucrurile legate de întrupa-
rea Lui – anume că acest Isus era în fapt Fiul lui Dumnezeu, 
făcut om pentru a-i salva pe păcătoși conform planului veșnic 
al Tatălui Său. Nici nu poți vorbi despre viața Sa până nu cu-
noști ispășirea – anume că El a trăit aici, ca om, astfel încât să 
poată muri ca om, pentru oameni, și că patimile Sale, moartea 
Sa, au constituit acțiunea mântuitoare prin care El a purtat și 
a îndepărtat păcatele lumii. Nu poți vorbi de temelia pe baza 
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căreia omul se poate apropia de El acum până nu cunoști 
adevărul despre învierea, înălțarea și slujirea cerească a lui 
Isus – anume că Isus a fost înviat și întronat ca Rege, și că El 
trăiește pentru a-i mântui până la capăt pe toți aceia care Îi 
recunosc domnia. Aceste doctrine, fără a menționa și altele, 
sunt esențiale pentru Evanghelie … În fapt, fără aceste doc-
trine, nu ai avea niciun fel de Evanghelie pe care să o predici. 

(ii) Dar există un al doilea punct, complementar: nu 
trebuie să prezentăm lucrarea mântuitoare a lui Hristos 
separat de Persoana Sa. Predicatorii evangheliști și consili-
erii au fost recunoscuți pentru că adeseori au făcut această 
greșeală. În preocuparea lor de a-și focaliza atenția asupra 
morții ispășitoare a lui Hristos ca singura temelie suficientă 
pe baza căreia păcătoșii pot fi acceptați înaintea lui Dumne-
zeu, ei au ajuns să prezinte chemarea la credința mântui-
toare în următorii termeni: „Crede că Hristos a murit pentru 
păcatele tale”. Efectul acestei expuneri constă în reprezenta-
rea lucrării mântuitoare a lui Hristos la termenul trecut, di-
sociat de Persoana Sa în prezent, ca Obiect deplin al credinței 
noastre. Dar nu este biblic ca astfel să izolăm lucrarea de lu-
crător. Nicăieri în Noul Testament nu vedem exprimată che-
marea la credință în astfel de termeni. Ceea ce Noul Testament 
arată este o chemare la credința în (en) ori spre (eis) sau pe 
(epi) Hristos însuși – plasarea încrederii noastre în Mântuito-
rul cel viu, care a murit pentru păcat. Obiectul credinței mân-
tuitoare nu este, strict vorbind, ispășirea, ci Domnul Isus 
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Hristos, care a făcut ispășirea. De aceea, atunci când prezen-
tăm Evanghelia, nu trebuie să izolăm crucea și beneficiile ei 
de Hristos, a Cărui cruce a fost. Oamenii cărora le aparțin 
beneficiile morții lui Hristos sunt exact aceia care își pun în-
crederea în Persoana Lui și cred, nu doar în moartea Lui 
mântuitoare, ci în El, Mântuitorul cel viu. „Crede în Domnul 
Isus, și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). „Veniți la Mine, toți cei 
trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).  

Acestea fiind spuse, un lucru devine imediat clar: 
anume că întrebarea legată de aria de aplicabilitate a ispăși-
rii, care este atât de mult agitată în anumite cercuri, nu are 
nicio influență asupra conținutului mesajului evanghelistic 
în acest aspect particular. Nu îmi propun să discut această 
chestiune acum, căci am făcut acest lucru în altă parte2. Nu 
te întreb acum dacă crezi că este adevărat să spui că Hristos 
a murit pentru a mântui sau nu pe fiecare persoană care a 
trăit pe pământ, în trecut, prezent și în viitor. Nici nu te invit 
cumva să îți schimbi gândirea cu privire la această chestiune, 
dacă n-ai făcut până acum. Tot ceea ce vreau să spun aici 
este că, chiar dacă gândești că afirmația de mai sus ar fi ade-
vărată, prezentarea de către tine a lui Hristos prin evanghe-
lizare nu trebuie să difere de aceea făcută de persoanele care 
gândesc că ea ar fi falsă. Ceea ce vreau să spun este aceasta: 
este evident că, dacă un predicator ar gândi că afirmația, 
„Hristos a murit pentru fiecare dintre voi”, făcută oricărei 

 
2 Introductory Essay – disponibil în limba engleză în format de broșură la Chapel Library. 
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congregații, ar fi probabil neadevărată și neverificabilă, 
atunci mai bine s-ar preocupa să nu facă această afirmație în 
proclamarea Evangheliei. Nu vei găsi astfel de afirmații în 
predicile unora precum George Whitefield sau Charles Spur-
geon. Dar acum, esența este că, dacă cineva crede că această 
afirmație ar fi adevărată dacă o face, totuși acesta nu este un 
lucru pe care el ar trebui să-l spună sau pentru care ar avea 
motiv să îl spună atunci când predică Evanghelia. Predicarea 
Evangheliei, așa cum am văzut, înseamnă a chema păcătoșii 
să vină la Isus Hristos, Mântuitorul cel viu, care, în virtutea 
morții Sale ispășitoare, este capabil să îi ierte și să îi mântu-
iască pe toți aceia care își pun credința în El. Ceea ce trebuie 
spus despre cruce atunci când predicăm Evanghelia este pur 
și simplu că moartea lui Hristos constituie temelia pe care 
este dată iertarea lui Hristos. Iar aceasta este tot ceea ce tre-
buie spus. Chestiunea legată de aria de aplicabilitate a ispă-
șirii nici nu intră în calcul spre a fi spusă în acest context… 
Realitatea este că Noul Testament nu cheamă niciodată vreun 
om să se pocăiască în baza faptului că Hristos ar fi murit în 
mod specific și în mod particular pentru el. 

Evanghelia nu este, „Crede că Hristos a murit pentru 
păcatele oricărei persoane, și, de aceea, și pentru păcatele 
tale”, și nici „Crede că Hristos a murit doar pentru păcatele 
anumitor persoane, și, în consecință, probabil că nu pentru 
ale tale”. Nu suntem chemați să le cerem să își pună credința 
în orice concepție am avea cu privire la aria de aplicabilitate 
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a ispășirii. Treaba noastră este să îi îndreptăm către Hristo-
sul cel viu și să îi chemăm să își pună încrederea în El. Acest 
lucru ne conduce la ultimul ingredient al mesajului Evanghe-
liei. 

4. Evanghelia este o chemare la credință și pocă-
ință. Toți cei care aud Evanghelia sunt chemați de Dumne-
zeu să se pocăiască și să creadă. Pavel le-a spus atenienilor: 
„Dumnezeu... le poruncește acum tuturor oamenilor de pre-
tutindeni să se pocăiască” (F.A. 17:30). Atunci când a fost în-
trebat de ascultătorii Lui ce trebuie să facă pentru a împlini 
poruncile lui Dumnezeu, Domnul nostru a răspuns: „Lucra-
rea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, 
pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29), iar în 1 Ioan 3:23 citim că 
„porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hris-
tos”. 

Pocăința și credința sunt prezentate ca îndatoriri prin 
porunca directă a lui Dumnezeu, motiv pentru care nepocă-
ința și necredința sunt subliniate în Noul Testament drept 
cele mai grave păcate. Alături de aceste porunci universale, 
așa cum am indicat mai sus, vin promisiunile universale ale 
mântuirii pentru toți cei care ascultă de ele. „Oricine crede 
în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (F.A. 
10:43). „Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții 
fără plată!” (Apoc. 22:17). „Fiindcă atât de mult a iubit Dum-
nezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 
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Aceste cuvinte sunt promisiunile care vor sta în picioare 
atâta vreme cât va exista această lume. 

Credința, trebuie spus, nu constă dintr-un simplu sim-
țământ optimist, după cum nici pocăința nu este un senti-
ment banal de regret sau remușcare. Pocăința și credința 
sunt amândouă acțiuni, și sunt acțiuni care implică întreaga 
ființă a omului. Credința înseamnă esențialmente  depen-
dența și odihna cuiva în siguranța promisiunilor de îndurare 
pe care Hristos le-a dat păcătoșilor și în Hristosul care a dat 
aceste promisiuni. În mod asemănător, pocăința este mai 
mult decât o simplă întristare în legătură cu trecutul acelei 
persoane. Pocăința înseamnă o schimbare a minții și a ini-
mii, o viață nouă caracterizată prin lepădarea de sine și prin 
slujirea Mântuitorul în calitate de Rege, în locul slujirii pro-
priei persoane… Mai trebuie subliniate două aspecte supli-
mentare aici: 

(i) Porunca include atât credința, cât și pocăința. Nu 
este suficient să te hotărăști să te întorci de la păcate, să re-
nunți la obiceiurile rele și să încerci să pui în practică învă-
țătura lui Hristos prin a te comporta religios și a le face cât 
de mult bine celorlalți. Aspirația de a face bine și hotărârea, 
ca și moralitatea și religiozitatea nu sunt substitute ale cre-
dinței. Pentru a exista credință, totuși, trebuie să existe un 
fundament pentru ea: omul trebuie să cunoască lucrurile le-
gate de Hristos, de crucea Lui și promisiunile Sale, înainte 
ca, pentru el, credința mântuitoare să devină posibilă. De 
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aceea, în prezentarea pe care o facem Evangheliei, trebuie să 
subliniem aceste lucruri, ca să îi conducem pe păcătoși să 
abandoneze orice siguranță în ei înșiși și să se încredințeze 
în totul lui Hristos și puterii sângelui Lui răscumpărător de 
a le da acceptarea înaintea lui Dumnezeu. Iată ce este cre-
dința, nimic mai puțin. 

(ii) Porunca include atât pocăința, cât și credința. Din 
nou, pentru a exista pocăință trebuie să existe un fundament 
în învățătură. În mai multe situații, Hristos a atras atenția în 
mod deliberat că pocăința implică o rupere radicală de tre-
cut. „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze. Pentru că oricine va 
vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde 
viața pentru Mine, o va câștiga” (Matei 16:24-25). „Dacă vine 
cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe ne-
vastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar 
însăși viața sa [adică să îi socotească mai puțin prioritari față 
de Domnul], nu poate fi ucenicul Meu... Tot așa, oricine din-
tre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul 
Meu” (Luca 14:26, 33). Pocăința pe care Hristos o cere de la 
poporul Său constă într-un refuz ferm de a pune vreo limită 
pretențiilor pe care El le face cu privire la viețile lor. El nu 
și-a arătat niciun interes în a aduna mulțimi vaste de pretinși 
ucenici, care să se risipească imediat ce ar fi descoperit ce 
însemna să meargă după El. De aceea, în prezentarea pe care 
o facem Evangheliei lui Hristos, trebuie să punem un accent 
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similar pe costul de a-L urma pe Hristos, și să-i facem pe 
păcătoși să fie conștienți de acesta înainte de a-i îndemna să 
răspundă mesajului iertării fără plată. Cu toată onestitatea, 
nu trebuie să ascundem faptul că iertarea fără plată, într-un 
sens, ne va costa totul, altfel lucrarea noastră de evangheli-
zare se transformă într-un soi de șmecherie care tratează 
stima de sine. Iar acolo unde nu există o cunoaștere clară, și 
astfel nu există nici o recunoaștere realistă a pretențiilor pe 
care Hristos le face, nu poate exista pocăință, și, de aceea, 
nici mântuire. 

Acesta este mesajul evanghelistic pe care suntem tri-
miși să îl facem cunoscut. 

*  *  * 

Fragment din Evangelism & the Sovereignty of God by J. I. 
Packer. Copyright © 1961 Inter-Varsity Fellowship, England. Used with 

permission of InterVarsity Press, PO Box 1400, Downers Grove, IL 
60515. www.ivpress.com. 

*  *  * 

J. I. Packer: teolog anglican, născut la Glouchestershire, Anglia. 

*  *  * 

Chapel Library apreciază în mod deosebit scrierile timpurii 
ale Dr. Packer pentru conținutul lor biblic sănătos, pentru fo-
calizarea lor cristocentrică și pentru încurajarea pe care au 
adus-o poporului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cititorii 
noștri trebuie să înțeleagă că folosirea de către noi a acestui 
articol nu înseamnă în niciun fel o aprobare a implicării Dr. 
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Packer în inițiativa Evangelicals and Catholics Together. Ne 
rugăm ca Dr. Packer să își reevalueze poziția, să se pocăiască 
de implicarea sa în ECT și să se întoarcă la apărarea Evan-
gheliei pe care o proclamă foarte bine în acest articol. 
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DRAGOSTEA NESPUSĂ                          
A LUI DUMNEZEU 

Thomas Manton (1620-1677) 

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe          
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară,                      
ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 

 

Avem în aceste cuvinte suma și substanța Evangheliei. 
În ele observăm, 1. Izvorul și originea a tot ceea ce harul și 
mântuirea ne aduc, anume dragostea nespusă a lui Dumnezeu 
pentru omenire: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. 2. Ca-
lea urmată de Dumnezeu pentru a recupera starea noastră că-
zută, sau efectul și roada care decurg din acest izvor: încât L-
a dat pe singurul Său Fiu. 3. Scopul acesteia: pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

În primul rând, ne vom uita la izvorul și începutul 
tuturor lucrurilor, care stă în dragostea de neconceput a lui 
Dumnezeu: „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”. Obser-
vați aici, 1. Obiectul dragostei: lumea; 2. Acțiunea: a iubit; 3. 
Gradul: atât de mult. Observați din aceste cuvinte că începu-
tul și cauza primară a mântuirii noastre stă în dragostea lui 
Dumnezeu. Prilejul exterior constă din starea noastră tică-
loasă, dar cauza interioară care L-a mișcat pe Dumnezeu este 
dragostea Lui. 
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1. Dragostea stă la temelia tuturor lucrurilor. Noi 
putem oferi un motiv pentru orice alt lucru, dar nu putem 
oferi un motiv pentru dragostea Lui. Dumnezeu Și-a arătat 
înțelepciunea, puterea, dreptatea și sfințenia prin răscumpă-
rarea noastră, prin Hristos. Dacă te întrebi de ce a făcut 
Dumnezeu atâta caz în legătură cu o creatură lipsită de va-
loare, ridicată la început din țărâna pământului, care și-a 
produs singură ticăloșia și care n-ar mai putea fi de niciun 
folos lui Dumnezeu, iată răspunsul: pentru că El ne-a iubit. 
Dacă vei continua să te întrebi, „Dar de ce ne-a iubit El?”, nu 
avem niciun alt răspuns decât acesta, „Pentru că El ne-a iu-
bit”. Nu putem merge dincolo de acest prim răsărit al lucru-
rilor. Este același motiv pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise: 
„Nu pentru că le întreceți la număr pe toate celelalte popoare 
S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai 
mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubește” 
(Deut. 7:7-8). Altfel spus, El v-a iubit pentru că v-a iubit. Ace-
lași motiv este dat de către Domnul nostru Isus Hristos: „Da, 
Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale” (Matei 11:26). 
Totul provine din îndurarea Lui liberă și nemeritată. Nu pu-
tem merge mai departe în căutarea noastră după cauzele a 
ceea ce s-a făcut spre mântuirea noastră. 

2. Cel mai remarcabil lucru care este vizibil în pro-
gresul și perfecționarea mântuirii noastre prin Hristos 
este dragostea. Și este normal ca începutul, mijlocul și sfâr-
șitul lucrării să se potrivească. Și dacă dragostea este atât de 
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vizibilă în întreg planul și în împlinirea acestei lucrări bine-
cuvântate, cu atât mai mult se vede ea în începutul și izvorul 
ei. Marele scop al lui Dumnezeu în răscumpărarea noastră a 
constat în demonstrarea dragostei și îndurării Lui față de 
omenire; și nu doar în demonstrarea ei, ci și în lauda ei. Iată 
care este cuvântul apostolului: „Dar Dumnezeu Își arată dra-
gostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă pă-
cătoși, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). Un lucru 
poate fi demonstrat ca fiind real, și totuși să nu fie prezentat 
ca măreț. Dar scopul lui Dumnezeu a fost ca noi deopotrivă 
să credem realitatea și să admirăm măreția dragostei Sale. 
Așadar, de la început până la sfârșit, dragostea este atât de 
vizibilă, încât nu puteam rata să o observăm. Lumina soare-
lui nu poate fi mai vizibilă decât este dragostea lui Dumne-
zeu arătată în răscumpărarea noastră prin Hristos. 

3. Dacă ar fi existat vreo altă cauză, ea trebuie să fie 
ori în meritele lui Hristos, ori în anumite merite ale 
omului. 

(1) Meritele lui Hristos nu au fost cauza primară a 
dragostei lui Dumnezeu, ci manifestarea, roada și efectul 
ei. Textul ne spune că El a iubit mai întâi lumea, apoi L-a dat 
pe singurul Său Fiu preaiubit. Ni se spune că, „Noi am cu-
noscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru 
noi” (1 Ioan 3:16). Iată, așa cum percepem și descoperim ca-
uzele prin intermediul efectelor lor, tot așa percepem dra-
gostea lui Dumnezeu prin intermediul morții lui Hristos. 
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Hristos este mijlocul principal prin care Dumnezeu duce la 
îndeplinire scopurile harului Său, și de aceea, este prezentat 
în Scriptură ca slujitor al decretelor Sale1.  

(2) Niciun merit în noi: Atunci când dragostea Lui L-
a mișcat pentru a-L da pe Hristos pentru noi, El avea înain-
tea feței Sale toată omenirea, stând ca o masă contaminată 
de oameni, în stare de păcat și pierzare, și tocmai atunci El 
a trimis un Răscumpărător pentru ei2. La început, Dumnezeu 
a instaurat o lege perfectă, prin care a interzis orice păcat, 
sub pedeapsa morții. Omul a încălcat această lege și continuă 
să o încalce zi de zi, prin orice păcat. Dar, pe când oamenii 
au trăit și au continuat să trăiască în păcat și în împotrivire 
față de Dumnezeu, El a găsit plăcere să-L trimită pe Fiul Său, 
îmbrăcând trup omenesc și murind pentru nelegiuirile noas-
tre. De aceea, trimiterea unui Răscumpărător a fost lucrarea 
îndurării Sale necondiționate. Omul nu L-a iubit pe Dumne-
zeu, ci dimpotrivă, a fost un vrăjmaș al lui Dumnezeu, atunci 
când Hristos a venit pentru a face ispășire: „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 is-
pășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). „Și pe voi, care 
odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin fap-
tele voastre rele, El v-a împăcat acum” (Col. 1:21). În ticăloșia 

 
1 decrete – „Scopul veșnic al lui Dumnezeu, conform cu sfatul voii Sale, prin care, spre 
gloria Sa, a stabilit dinainte tot ceea ce trebuie să se întâmple” (Catehismul Scurt, Q.7). 
2 Nu toți teologii puritani sau reformați susțin acest punct de vedere cu privire la ordinea 
decretelor (hotărârilor) lui Dumnezeu. 
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noastră, noi eram fără simțuri, nepăsători cu privire la re-
mediul nostru, atât de departe de a merita lucrul pe care nici 
măcar nu ni-l doream. La început a fost dragostea lui Dum-
nezeu, nu a noastră. 

Aplicația 1. Dezaprobarea oricăror concepții greșite 
despre Dumnezeu. Marele scop al Satanei este să ne dilueze 
convingerile cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Așa i-a 
asaltat el și pe primii noștri părinți, pretinzând că Dumnezeu 
(în ciuda întregii Sale bunătăți, arătată la creația lor) ar fi 
fost invidios pe fericirea omului. Și Satana nu și-a abandonat 
vechiul obicei. El a căutat să ascundă bunătatea lui Dumne-
zeu și să Îl reprezinte ca pe un Dumnezeu care ar găsi plăcere 
mai degrabă în distrugerea și condamnarea noastră, decât în 
mântuirea noastră, ca și cum ar fi un Dumnezeu sever, rigid, 
greu de convins ca să ne facă bine. Dar de ce? Ca să stăm 
departe de Dumnezeu și să Îl percepem ca lipsit de dragoste. 
Sau, dacă nu poate să ne convingă, El ne ispitește să gândim 
lucruri nevrednice, urâte, sărace, legate de bunătatea și în-
durarea Lui. Iar noi nu putem să răspundem acestei ispite 
mai bine decât prin a reflecta în mod corect la dragostea Lui, 
manifestată prin faptul că L-a dat pe Fiul Său pentru lume. 
Acest lucru arată că Dumnezeu este mai plin de milă și bu-
nătate decât este soarele mai plin de lumină sau marea de 
apă. Un efect atât de măreț demonstrează măreția cauzei. În 
ce altă modalitate și-ar fi putut exprima El dragostea atât de 
minunat și uimitor, decât în așa fel încât noi să apreciem mai 
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mult bunătatea și îndurarea Lui? Prin alte efecte, putem să 
observăm cu ușurință perfecțiunea atributelor Sale: anume 
că puterea Sa este nelimitată (Rom. 1:20), că este omniscient 
în cunoașterea Lui (Evrei 4:12-13). Și prin acest efect, este 
ușor de văzut că dragostea Lui este infinită sau că Dumnezeu 
este dragoste.  

Aplicația 2. Să ne trezească admirația pentru dragos-
tea lui Dumnezeu, în Hristos. Există trei lucruri care carac-
terizează orice favoare care ni se face: (1) Bunăvoința aceluia 
care dăruiește; (2) Măreția darului; (3) Nevrednicia aceluia 
care primește darul. În cazul nostru, toate concură. 

(1) Bunăvoința aceluia care dăruiește. Nimic nu L-a 
împins pe Dumnezeu să facă aceasta, decât dragostea Sa. To-
tul a fost izvorât din dorința liberă a inimii Sale, fără ca noi 
să ne fi gândit sau să Îi fi cerut așa ceva. Nu este dat și nici 
nu poate fi dat vreun alt motiv. Noi nu am cerut niciun astfel 
de lucru, și nici nu ar fi putut să intre în mințile sau inimile 
noastre, nici să concepem, și nici să dorim un astfel de re-
mediu pentru a recupera starea noastră căzută. Nicidecum 
nu am fi putut concepe așa ceva în mințile noastre, căci avem 
de-a face cu o mare taină: „Fără îndoială, mare este taina 
evlaviei” (1 Tim. 3:16). Nicidecum nu am fi putut cere sau 
dori așa ceva în inimile noastre, căci ar fi părut un lucru stra-
niu ca noi să cerem ca Fiul lui Dumnezeu să îmbrace trupul 
nostru și să fie făcut păcat și blestem pentru noi. Dar harul 
a produs „nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” 
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(Efes. 3:20), mai presus de cât ne putem imagina, și peste 
ceea ce ne puteam ruga Lui. 

(2) Măreția darului. Fie că vrem, fie că nu, lucrurile 
mărețe își forțează calea în mințile noastre. Darul lui Isus 
Hristos este atât de măreț, încât dragostea lui Dumnezeu 
este implantată până la capăt în El. El nu a avut un Hristos 
mai bun, nici un Răscumpărător mai vrednic, nici un alt Fiu 
care să moară pentru noi; și nici Fiul lui Dumnezeu nu ar fi 
putut să sufere răutăți mai mari decât a suferit de dragul 
nostru. Așa că, acum, putem să Îl cunoaștem pe Dumnezeul 
care ne iubește, iar aceasta este dovada și semnul ei. 

(3) Nevrednicia celui care primește darul. 

 Și acest lucru se aplică în cazul nostru. Noi eram cu to-
tul nevrednici ca Fiul lui Dumnezeu să Se întrupeze și să 
moară de dragul nostru. Acest lucru este subliniat de apostol: 
„Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru 
binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar 
Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe 
când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” 
(Rom. 5:7-8). Apostolul face aluzie la deosebirea obișnuită 
printre evrei: ei își aveau oamenii lor buni, oamenii lor zeloși, 
zeloși pentru Lege; dar își aveau și oamenii lor răi, vrednici 
de judecată. Poate că cineva și-ar fi riscat viața pentru o per-
soană foarte milostivă, dar cu greu ar fi putut găsi pe cineva 
atât de prietenos încât să se aventureze, riscându-și viața, 
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pentru un om neprihănit, sau drept, sau pentru un om de o 
inocență rigidă. Dar observați, termenii folosiți sunt impor-
tanți: cu greu, probabil. Rare sunt cazurile când cineva ar 
muri pentru altul, oricât de bun și neprihănit ar fi acel om. 
Dar expresia îndurării lui Dumnezeu a fost infinit superioară 
față de îndurarea pe care cel mai prietenos dintre oameni ar 
fi putut să o arate vreodată cuiva. Nu a existat nimic în obi-
ectul dragostei Lui, care să Îl miște, căci noi nu eram nici 
buni și nici drepți, ci ticăloși. Fără vreun lucru meritoriu în 
noi, căci toți eram într-o stare condamnabilă, El Și-a trimis 
Fiul să moară pentru noi, să ne elibereze și să ne scape de la 
moartea veșnică, făcându-ne părtași vieții eterne. Atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, pe când noi am păcătuit atât 
de mult și ne-am avântat atât de încăpățânați în starea de 
condamnare. 

*  *  * 
Fragment din „Sermons upon John III.16” din The Complete Works of 
Thomas Manton, D.D., Vol. 2, republicat de Maranatha Publications. 

*  *  * 

Thomas Manton (1620-1677): prolific predicator Puritan non-
conformist, ale cărui lucrări sunt cuprinse în 22 de volume. S-a 
născut la Lawrence-Lydiat, Somerset, Anglia. 
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O ÎNȚELEGERE CORECTĂ                     
A PĂCATULUI  
J.C. Ryle (1816-1900) 

 

„Păcatul este fărădelege” (Iuda 1:19). 

 

Adevărul simplu este că la rădăcina creștinismului 
mântuitor stă o înțelegere corectă a păcatului. Fără ea, doc-
trine precum îndreptățirea, convertirea, sfințirea, sunt doar 
„cuvinte” și „nume” care nu poartă niciun înțeles. De aceea, 
primul lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când el tran-
sformă pe cineva într-o făptură nouă în Hristos, este să tri-
mită lumină în inima acelui om și să-i arate că este un păcă-
tos vinovat. Eu cred că una dintre lipsurile cele mai mari din 
biserica de astăzi a fost și este o învățătură mai clară, mai 
deplină, cu privire la păcat. 

1. Voi începe subiectul meu prin a da o definiție pă-
catului. Evident, cu toții suntem familiarizați cu termeni 
precum „păcat” și „păcătoși”. Adesea vorbim despre „păcat” 
ca fiind existent în lume, și despre oameni, care comit „pă-
cate”. Dar ce vrem să spunem prin acești termeni și aceste 
fraze? Știm cu adevărat? Îmi este teamă că există multă con-
fuzie mintală și multă ceață cu referire la acest punct. De 
aceea, dați-mi voie să încerc, pe cât de scurt este posibil, să 
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aduc un răspuns. 

Vorbind în general, „păcat înseamnă greșeala și corup-
ția naturii oricărui om care se naște în mod natural din să-
mânța lui Adam, prin care omul s-a îndepărtat cu totul de 
neprihănirea inițială și astfel a ajuns înclinat să facă răul în 
propria sa natură, așa încât firea poftește întotdeauna împo-
triva Duhului și, de aceea, păcatul este prezent în fiecare per-
soană care se naște în această lume, meritând mânia și con-
damnarea lui Dumnezeu”1. Păcatul este acea vastă boală mo-
rală care afectează întreaga rasă omenească, din orice clasă 
socială, nume, națiune, popor și limbă – o boală de care ni-
meni care s-a născut din femeie nu a fost liber, cu excepția 
unuia, anume a lui Hristos Isus, Domnul. 

Mai apoi, aș spune că „păcatul”, vorbind mai particu-
lar, constă din a face, a spune, a gândi sau a imagina orice 
care nu se află în conformitate perfectă cu sensul și Legea lui 
Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura pe scurt, „păcatul este 
fărădelege” (1 Ioan 3:4). Până și cea mai măruntă îndepăr-
tare interioară sau exterioară de la paralelismul matematic 
absolut cu voia descoperită a lui Dumnezeu și cu caracterul 
Lui constituie păcat și ne transformă dintr-o dată în vinovați 
înaintea Lui. 

Evident, nu este nevoie să îi spun nimănui care își ci-
tește Biblia cu atenție că un om poate încălca Legea lui 

 
1 Articolul 9 din Cartea pentru Rugăciune Comună a Bisericii Anglicane. 
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Dumnezeu în inimă și în gând, chiar dacă actul răutății sale 
nu este vizibil în exterior. Domnul nostru a arătat clar acest 
lucru în Predica de pe Munte (Matei 5:21-28). Din nou, nu 
trebuie să îi spun cititorului atent al Noului Testament că 
există deopotrivă păcate de omitere și păcate de comitere, și 
că noi putem păcătui, așa cum cartea de rugăciuni ne amin-
tește pe bună dreptate, „lăsând nefăcute lucrurile pe care ar 
trebui să le facem”, ca și „făcând lucruri pe care nu ar trebui 
să le facem”. Cred că este necesar ca, în aceste vremuri, să le 
amintesc cititorilor mei că un om poate să comită păcat și 
totuși să fie ignorant față de el, imaginându-se inocent, când, 
de fapt, el este vinovat. L-am observat pe Domnul nostru 
afirmând în mod expres că „cine n-a știut-o, și a făcut lucruri 
vrednice de lovituri”, nu a fost scuzat pe baza ignoranței 
sale, ci a fost „bătut” sau pedepsit (Luca 12:48). Este bine să 
ne amintim că, atunci când vom face din cunoașterea și con-
știinciozitatea noastră mizerabil de imperfecte măsura păcă-
toșeniei noastre, ne vom afla pe un teren foarte periculos. 

2. În ceea ce privește originea și sursa acestei vaste 
boli morale, denumită „păcat”, mă tem că gândirea mul-
tor pretinși creștini este trist de deficitară și nesănă-
toasă. Și nu îndrăznesc să trec cu ușurință pe lângă acest 
lucru. Haideți, așadar, să avem clar fixat în mințile noastre 
că păcătoșenia omului nu începe din afara lui, ci din interior. 
Ea nu este rezultatul unei educații rele din copilărie. Nu este 
culeasă de la tovarăși răi sau de la exemple rele, așa cum 
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susțin unii creștini slabi. Nu! Este o boală de familie, pe care 
o moștenim cu toții de la primii noștri părinți, Adam și Eva, 
și cu care ne naștem în această lume. Creați „după chipul lui 
Dumnezeu”, inocenți și neprihăniți la început, părinții noștri 
au căzut din neprihănirea originală și au devenit păcătoși co-
rupți moral. Începând din acea zi și până astăzi, toți bărbații 
și toate femeile se nasc după chipul lui Adam și Eva, oameni 
căzuți, și moștenesc o inimă și o natură înclinată să facă rău. 
„Printr-un singur om a intrat păcatul în lume”. „Ce este năs-
cut din carne, este carne”. „Eram din fire copii ai mâniei”. 
„Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie îm-
potriva lui Dumnezeu”. „Căci dinlăuntru, din inima oameni-
lor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile” (Rom. 
5:12; Ioan 3:6; Efes. 2:3; Rom. 8:7; Marcu 7:21). 

Nici măcar cel mai gingaș copilaș, care a venit pe lume 
anul acesta și a devenit o rază de lumină a familiei sale, nu 
este, așa cum mama lui probabil că îl denumește, un mic „în-
geraș”, sau un mic „inocent”, ci un mic „păcătos”. Vai! Ui-
tându-te la acel bebeluș care zâmbește și gângurește în lea-
gănul lui, îți dai seama că acea creatură mică poartă în 
inima sa semințele oricărui fel de răutate! Tot ce trebuie să 
faci este să îl privești cu atenție, pe măsură ce crește în sta-
tură și mintea i se dezvoltă, și în curând vei detecta în el o 
tendință neîncetată către lucruri rele, și o reținere și împo-
trivire față de lucrurile bune. Vei vedea în el bulbii și ger-
menii înșelăciunii, ai temperamentului rău, ai egoismului, 
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împotrivirii, lăcomiei, invidiei, geloziei, patimilor care, dacă 
ar fi lăsate neînfrânate, ar crește cu o rapiditate dureroasă. 
Cine l-a învățat pe copil aceste lucruri? De unde le-a învățat? 
Doar Biblia poate răspunde acestor întrebări! 

3. În ceea ce privește extinderea acestei vaste boli 
morale denumită „păcat”, haideți să fim atenți să nu 
cumva să facem vreo greșeală. Singurul teren sigur de 
unde putem învăța în legătură cu acest subiect ne este 
prezentat în Scriptură. „Toate întocmirile gândurilor din 
inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Gen. 
6:5). „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de 
rea” (Ier. 17:9). Păcatul este o boală care pătrunde și curge 
prin orice parte a constituției noastre morale și prin orice 
facultate a minții noastre. Înțelepciunea, simțămintele, pu-
terea rațiunii, voința - toate sunt infectate, mai mult sau mai 
puțin. Până și conștiința este atât de orbită încât nu mai 
poate fi considerată un ghid sigur, și este probabil ca ea să-i 
conducă pe oameni într-o direcție greșită, dacă nu este ilu-
minată de Duhul Sfânt. Pe scurt, „Din tălpi până-n creștet, 
nimic nu-i sănătos” (Isaia 1:6). Această boală poate să stea 
ascunsă sub o poleială de curtoazie, politețe, bune maniere 
sau decor exterior, dar ea este adânc înrădăcinată în consti-
tuția noastră, căci, în lucrurile spirituale, omul este total-
mente „mort” și nu are nici cunoaștere naturală, nici dra-
goste sau frică de Dumnezeu. Cele mai bune lucruri ale sale 
sunt atât de mult întrețesute și amestecate cu corupție, încât 
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prin contrast cu Cuvântul lui Dumnezeu, ele nu fac altceva 
decât să aducă și mai mult în relief adevărul și extinderea 
căderii. Aceeași creatură ar trebui să fie în unele lucruri atât 
de înaltă și în altele atât de smerită, atât de măreață și totuși 
atât de măruntă, atât de nobilă și totuși atât de obișnuită, 
atât de grandioasă în concepția și execuția lucrurilor mate-
riale, și totuși atât de degradată în simțămintele sale… Toată 
această imagine este un puzzle îngrozitor pentru cei care 
batjocoresc Cuvântul scris al lui Dumnezeu și ne vorbesc de 
rău ca și cum am fi închinători la Biblie. Dar acesta este un 
nod pe care-l putem dezlega cu Biblia în mâini. 

Haideți să ne amintim, dincolo de aceasta, că, în orice 
parte a lumii, avem mărturia faptului că păcatul este o boală 
universală, a întregii omenirii. Cercetați Globul de la răsărit 
la apus și de la un pol la celălalt; cercetați fiecare popor din 
orice colț al pământului; cercetați orice clasă socială din țara 
noastră, de la cei mai de sus până la cei mai de jos, priviți la 
oamenii aflați în orice circumstanță și stare, iar constatarea 
va fi întotdeauna aceeași. În orice loc, inima omului este în 
mod natural „nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de 
rea” (Ier. 17:9). Din partea mea, eu nu cunosc vreo dovadă 
mai puternică a inspirației divine a cărții Geneza și a relatării 
mozaice privind originea omului decât puterea, răspândirea 
și universalitatea păcatului. 

4. În ceea ce privește vinovăția, ticăloșia și caracte-
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rul ofensator al păcatului înaintea lui Dumnezeu, cuvin-
tele mele vor fi puține. Conform naturii lucrurilor, eu nu 
cred că omul muritor poate să conștientizeze în vreun fel pă-
cătoșenia peste măsură a păcatului, așa cum este văzută îna-
intea Aceluia sfânt și perfect cu care avem de-a face. Pe de o 
parte, Dumnezeu este acea Ființă veșnică în fața căreia înge-
rii Lui sunt acuzați de „greșeală” și în a cărei privire însăși 
„cerurile nu sunt curate”. El este Acela care citește gândurile 
și motivele, și vede faptele, cerând ca adevărul să fie înăun-
trul omului (Iov 4:18; 15:15; Ps. 51:6). Pe de altă parte, noi, 
creaturi sărmane, oarbe, în viață astăzi și morți mâine, năs-
cuți în păcat, înconjurați de păcătoși, trăind într-o atmosferă 
constantă de slăbiciune, infirmitate și imperfecțiune – ne pu-
tem forma cele mai neadecvate concepții cu privire la hido-
șenia răului. Nu avem nicio capacitate de a conștientiza și 
nicio măsură pentru a verifica gravitatea păcatului. Dar hai-
deți, în ciuda acestui fapt, să ne stabilim ferm în mințile 
noastre adevărul că păcatul este lucrul acela abominabil pe 
care Dumnezeu îl urăște, că Dumnezeu „are ochii așa de cu-
rați că nu pot să vadă răul, și nu pot să privească nelegiui-
rea”, că cea mai măruntă încălcare a Legii lui Dumnezeu ne 
face „vinovați de toate”, că „sufletul care păcătuiește va 
muri”, că „plata păcatului este moartea”, că Dumnezeu va 
„judeca tainele oamenilor”, că există un vierme care nu 
moare și un foc care nu se va stinge, că „cei răi vor merge în 
pedeapsa veșnică”, și că „nimic întinat nu va intra [în Cer], 
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nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună” (Ier. 
44:4; Hab. 1:13; Iacov 2:10; Ezec. 18:4; Rom. 6:23; 2:16; 
Marcu 9:44; Ps. 9:17; Matei 25:46; Apoc. 21:27). Acestea sunt 
fără îndoială cuvinte înfricoșătoare, atunci când vedem că 
ele sunt scrise în cartea unui Dumnezeu perfect îndurător! 

După toate acestea, nicio dovadă privitoare la grozăvia 
păcatului nu este atât de copleșitoare și incontestabilă cum 
este crucea și patima Domnului nostru Isus Hristos, și în-
treaga învățătură cu privire la ispășirea și substituția făcută 
de El. Groaznic de neagră trebuie să fi fost acea vinovăție 
pentru care nimic altceva decât sângele Fiului lui Dumnezeu 
nu a putut să împlinească nevoia de dreptate. Grea trebuie 
să fi fost povara păcatului omului, ca să Îl facă pe Isus să 
suspine de durere, să verse stropi de sânge în agonia din 
Grădina Ghetsimani și să strige pe Golgota, „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 
27:46). Nimic, sunt convins, nimic nu ne va uimi atât de 
mult, atunci când ne vom trezi în ziua învierii, cum va fi pri-
veliștea păcatului și retrospecția nenumăratelor noastre de-
fecte și eșecuri. Nu vom realiza niciodată pe deplin „păcăto-
șenia păcatului” până nu va veni ceasul când Hristos se va 
întoarce. 

5. Un singur punct îmi mai rămâne de analizat cu 
privire la subiectul păcatului – înșelăciunea lui. Acesta 
este un lucru de cea mai mare importanță, și îndrăznesc să 
cred că el nu primește atenția pe care o merită. Poți vedea 
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această înșelătorie în (1) incredibila înclinație a oamenilor 
de a privi păcatul într-o lumină mai puțin păcătoasă și mai 
puțin periculoasă decât este el în înaintea lui Dumnezeu, și 
în disponibilitatea oamenilor de a-l face mai puțin serios, de 
a aduce scuze pentru el și de a-i minimiza vinovăția. „Este 
doar un păcat mic! Dumnezeu este îndurător! Dumnezeu nu 
este exagerat ca să ia seama la orice greșeală! Am avut un 
scop bun! Nu putem fi atât de perfecți! N-am rănit pe nimeni 
prea mult. Nu facem altceva decât fac și alții!” Cine nu este 
obișnuit cu o astfel de exprimare? Poți să o vezi arătându-se 
în lungul șir de cuvinte moi și fraze pe care oamenii le-au 
compus pentru a descrie lucruri pe care Dumnezeu le nu-
mește fără ezitare rele și distrugătoare pentru suflet. Ce în-
seamnă expresii precum „repede”, „la modă”, „sălbatic”, „in-
stabil”, „grăbit”, „liber”? Ele ne arată că oamenii încearcă să 
se înșele singuri în credința că păcatul nu este atât de păcă-
tos pe cât spune Dumnezeu că este, și că ei nu sunt atât de 
răi pe cât sunt în realitate. Se poate vedea acest lucru chiar 
și în tendința credincioșilor de a tolera practici chestionabile 
în copiii lor, și în a-și pune mâna la ochi cu privire la rezul-
tatul inevitabil al iubirii de bani, al jocului cu ispita și al to-
lerării unui standard jos al practicării religiei în familie. Mă 
tem că noi nu conștientizăm suficient subtilitatea extremă a 
bolii sufletelor noastre. Suntem prea înclinați să uităm că is-
pita de a păcătui se va înfățișa înaintea noastră rareori în 
culorile ei adevărate, spunând, „Eu sunt dușmanul tău de 
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moarte, și vreau să îți ruinez sufletul pe vecie în Iad”. O, nu! 

Haideți acum să ne așezăm înaintea imaginii păcatului, 
așa cum ne este zugrăvit în Biblie, și să luăm aminte la cât 
de vinovați și ticăloși suntem, la ce creaturi corupte suntem 
cu toții înaintea lui Dumnezeu. Ce nevoie mare avem cu toții 
de acea întreagă schimbare a inimii denumită regenerare, 
naștere din nou sau convertire!... Le cer cititorilor mei să ob-
serve cât de profund mulțumitori ar trebui să fim pentru glo-
rioasa Evanghelie a harului lui Dumnezeu. Există un reme-
diu revelat pentru nevoia omului, atât de lat, lung și adânc 
pe cât este boala omului. Nu trebuie să ne fie teamă să privim 
la păcat și să îi studiem natura, originea, puterea, extinderea 
și răutatea, atâta vreme cât privim în același timp la medi-
camentul minunat care ne este oferit prin mântuirea în Isus 
Hristos. 

Fragment din cartea Sfințenia. 

*  *  * 

J.C. Ryle (1816-1900): episcop al Bisericii anglicane, cunoscut au-
tor al multor cărți, precum Holiness, Knots Untied, Old Paths și Ex-
pository Thoughts on the Gospels. S-a născut la Macclesfield, 
Cheshire County, Anglia.
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RĂSTIGNIREA, ÎNVIEREA                        
ȘI SUBSTITUȚIA 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și 
trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți, 
nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 
Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, 
odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește 
pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de 
păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Rom. 6:8-11). 

 

Lucrurile la care se face referire în aceste patru versete 
constituie Evanghelia glorioasă pe care noi o predicăm: 

1. Primul lucru indicat foarte clar aici este că Isus a 
murit. El, care era divin și, de aceea, era nemuritor, Și-a ple-
cat capul înaintea morții. El, a cărui natură omenească a fost 
însoțită de atotputernicia naturii Sale divine, a găsit plăcere 
ca, în mod voluntar, să Se supună sabiei morții. El, care era 
pur și perfect, și, de aceea, nu merita moartea (care este 
plata păcatului), totuși S-a oferit de bunăvoie să moară, de 
dragul nostru. Aceasta este cea de-a doua notă pe portativul 
Evangheliei. Prima notă se referă la întruparea Lui: Isus 
Hristos a devenit om. Îngerii au considerat acest eveniment 
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vrednic de cântecele lor și au făcut ca cerurile să răsune de 
cântare la miezul nopții. Cea de-a doua notă este că „la înfă-
țișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător 
până la moarte, și încă moarte de cruce” (Fil. 2:8). El a murit 
ca jertfă. Eu socotesc că, după ce mulți miei din turmele oa-
menilor și-au vărsat sângele la piciorul altarului, a fost o 
scenă ciudată să Îl vadă pe Mielul lui Dumnezeu adus pe ace-
lași altar pentru a fi jertfit. El este fără pată, fără zbârcitură 
sau orice alt lucru de acest fel. El este Întâiul născut al tur-
mei, singurul Miel al Marelui Stăpân, un Miel ceresc, un Miel 
regal. Un astfel de Miel n-a mai fost văzut niciodată până 
atunci. El este Mielul căruia I se acordă închinare în Cer, și 
care trebuie să fie adorat cât ține această lume. Cum a fost 
posibil ca acel cap sfânt să fie de acord să simtă greutatea 
securii? Cum a fost posibil ca acea glorioasă victimă să fie 
junghiată cu adevărat? Este posibil ca Mielul lui Dumnezeu 
să Se supună cu adevărat morții? O, dar El face acest lucru 
fără a Se împotrivi. El este tăcut când este adus înaintea uci-
gașilor Lui, și Își încredințează sângele cald al inimii în mâna 
executorului, pentru ca astfel să poată plăti pedeapsa, spre 
stingerea mâniei lui Dumnezeu. 

Vorbiți despre asta! Cerul să sune de muzică și Iadul să 
fie umplut de uluire! Isus, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, 
Mielul Paștelui lui Iehova, a murit. Mâinile Sale au fost stră-
punse și inima Lui a fost zdrobită. Pentru a dovedi acest lu-
cru, sulița L-a străpuns, fluidul vieții a curs ca un potop până 
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la pământ – Isus a murit. Dacă ar exista vreo îndoială cu pri-
vire la acest lucru, îndoiala se referă la mântuirea ta și a mea. 
Dacă ar exista vreun motiv să punem sub semnul întrebării 
acest lucru, atunci am putea pune sub semnul întrebării po-
sibilitatea mântuirii. Dar Isus a murit, iar păcatul a fost în-
depărtat. Jertfa Lui a fumegat până la Cer, Iehova a mirosit 
un bun miros și a găsit plăcere ca, prin Hristos, Jertfa, să 
accepte rugăciunile, ofrandele și persoanele care fac parte 
din poporul Său. 

Dar El nu a murit doar ca o victimă, ci și ca un substi-
tut. Noi am fi fost atrași la această scenă ca niște soldați la 
un mare război, la care n-am fi vrut să mergem, căci suntem 
slabi, am fi căzut în bătălie și ne-am fi lăsat oasele să fie de-
vorate de câinii Iadului. Dar El, Fiul cel puternic al lui Dum-
nezeu, S-a făcut substitut pentru noi, a intrat în câmpul de 
bătălie și a înfruntat prima acuzație a adversarului, în pustie. 
De trei ori l-a respins pe diavolul turbat și întreaga lui ceată 
de demoni, lovindu-i pe cei ce îl ascultau cu sabia Duhului, 
până ce vrăjmașul a fugit și îngerii au venit să-L mângâie pe 
Biruitorul împovărat. Dar conflictul nu s-a încheiat, căci 
vrăjmașul doar s-a retras pentru a-și împrospăta artileria și 
pentru a recruta forțele sale vaste pentru un asalt și mai 
groaznic. Vreme de trei ani, Marele Substitut a păzit terenul 
Său împotriva asalturilor continue ale avangardei inamicu-
lui, rămânând cuceritor în orice loc. Diavolii au fost scoși din 
mulți posedați, întregi legiuni de demoni fiind împinși să-și 
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găsească refugiul într-o turmă de porci, iar Lucifer însuși a 
căzut ca un fulger din văzduhul puterii sale. 

În final, a sosit momentul când Iadul și-a adunat toate 
forțele, când a sosit ceasul ca Hristos, ca Substitut al nostru, 
a trebuit să ducă ascultarea Sa la maximum: să Se facă as-
cultător până la moarte. El a fost un Substitut până aici - cum 
Și-ar fi putut trăda caracterul mediator cu această ocazie? Ar 
fi putut El să renunțe acum la preluarea responsabilităților 
noastre și să declare că trebuie să stăm în picioare și să dăm 
socoteală pentru noi înșine? Dar El nu face acest lucru. El S-
a angajat în această lucrare, și o duce la bun sfârșit. Vărsând 
stropi mari de sânge, El nu S-a clătinat sub îngrozitorul 
asalt. Rănit în mâini și în picioare, a continuat să reziste, 
păstrându-Și terenul. Și, chiar dacă, de dragul ascultării, Și-
a plecat capul pentru a muri, totuși, chiar prin moartea Lui, 
El a zdrobit moartea, punându-Și piciorul peste gâtul drago-
nului, zdrobind capul șarpelui vechi și lovind vrăjmașii 
noștri, făcându-i precum praful care este măturat de pe po-
dea. Da, binecuvântatul Substitut a murit. Dacă ar exista 
vreo îndoială în legătură cu acest lucru, atunci noi ar trebui 
să murim, dar, întrucât El a murit pentru noi, cel credincios 
nu va muri. Datoria este plătită până la ultimul bănuț. Sabia 
lui Dumnezeu este așezată în teacă pe vecie, iar sângele lui 
Hristos a pecetluit-o acolo. Suntem eliberați, căci Hristos a 
fost legat! Trăim, căci Hristos a murit! 

Moartea Lui ca Jertfă și ca Substitut este un lucru care 
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ne mângâie; primim de asemenea consolare să știm că El a 
murit și ca Mijlocitor între Dumnezeu și om. Între Dumnezeu 
și noi exista o mare prăpastie, așa încât, dacă am fi vrut să 
trecem de la noi la Dumnezeu, n-am fi putut, și nici El nu ar 
fi putut veni la noi, dacă ar fi vrut să facă aceasta; dar Isus a 
venit îmbrăcat în hainele Sale de Mare Preot, purtându-Și 
platoșa, fiind împodobit cu efodul – El, Preot în veac, după 
rânduiala lui Melhisedec. Caracterul Lui regal nu trebuie dat 
uitării, căci capul Său este împodobit cu o coroană străluci-
toare. Peste umeri, El poartă mantia profetică. Cum am pu-
tea să descriem slava fără egal a Profetului-Rege, a Preotului 
regal? Se va coborî El oare pe pământ? Da, așa va face. Ba 
încă El Se va coborî până în mormânt, turnând în felul acesta 
un pod peste prăpastia cea mare, așa încât Dumnezeu să 
poată avea părtășie cu omul! 

Iată înaintea mea vălul greu care împiedică ochii mu-
ritorilor să vadă locul unde strălucește gloria lui Dumnezeu. 
Niciun om nu se poate atinge de acel văl, căci ar muri. Există 
vreun om care poate să îl dea la o parte? Acel om ar putea să 
se apropie de scaunul îndurării. O, dacă ar putea fi rupt acel 
văl de sus până jos, pe toată lungimea lui, căci separă sufle-
tele noastre de Acela care locuiește între heruvimi! Tu, ar-
hanghel puternic, ai putea îndrăzni să o rupi? Ai putea să 
încerci să faci lucrarea aceasta, cu prețul nemuririi tale, și 
astfel să pieri? Dar Isus vine, Regele nemuritor, invizibil, cu 
mâinile Sale puternice, și El rupe perdeaua de sus până jos, 
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pentru ca acum oamenii să se poată apropia cu îndrăzneală, 
căci, atunci când Isus a murit, calea cea vie a fost deschisă. 
Cântați, o, cerurilor, și bucură-te, pământ! Nu mai există ni-
ciun zid de despărțire, căci Hristos l-a zdrobit! Aceasta este, 
așadar, una din marile componente ale Evangheliei, anume 
faptul că Isus a murit. Credeți că Isus a murit, dacă vreți să 
fiți mântuiți! Credeți că Fiul lui Dumnezeu Și-a dat viața. Pu-
neți-vă nădejdea în acea moarte pentru a fi mântuiți, și veți 
fi mântuiți. 

2. Dar Isus a înviat: acesta nu este un lucru mărunt 
în Evanghelie. Isus moare, oamenii Îl pun într-un mormânt 
nou, Îi îmbălsămează trupul cu miresme, iar vrăjmașii Lui au 
grijă ca trupul să nu fie furat. Piatra, sigiliul, gărzile – totul 
dovedește vigilența lor. Aha! Aha! Ce faceți voi, oameni? Pu-
teți să închideți nemurirea într-un mormânt? Este adevărat, 
prietenii Iadului au vegheat mormântul, întrebându-se ce ar 
putea să se petreacă. Dar iată că vine a treia zi, și cu ea vine și 
mesagerul din Cer. El atinge piatra, aceasta se rostogolește, 
iar îngerul se așază pe ea, ca și cum ar sfida întregul Univers 
să încerce să pună piatra la loc. Isus Se trezește, ca un om pu-
ternic din somnul lui, împachetează ștergarul de pe capul Său 
și îl pune deoparte, ca și veșmintele în care dragostea Îl înve-
liseră, și le așază la locul lor, căci El are timp din abundență, 
nu Se grăbește, nu este pe punctul de a scăpa ca un fugar care 
aleargă de închisoare, ci ca unul a cărui eliberare din închi-
soare a venit legitim, așa încât Își părăsește celula în liniște. 
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Astfel, El pășește afară din mormânt cu aer strălucitor, glo-
rios. Isus trăiește! El a murit odată, dar a înviat din nou din-
tre cei morți! Nici nu este nevoie să detaliem aici. Trebuie 
doar să ne oprim pentru a remarca faptul că acest lucru este 
unul dintre aspectele cele mai minunate din întreg mesajul 
Evangheliei. Moartea a fost biruită! S-a găsit un Om care, prin 
puterea Sa, a fost capabil să lupte cu moartea și să o zdro-
bească. Mormântul este deschis! S-a găsit un Om capabil să îi 
desfacă cuiele și să îi elibereze comorile. Astfel, fraților, elibe-
rându-Se pe Sine, El este capabil să îi elibereze și pe alții. 

De asemenea, păcatul a fost iertat. Hristos S-a aflat în 
închisoare, ca un ostatic, păstrat acolo ca un garant. Acum, 
când El a fost eliberat, eliberarea Lui este o declarație, în Nu-
mele lui Dumnezeu, că El nu mai are nimic împotriva noas-
tră. Substitutul nostru a fost eliberat și, prin urmare, și noi 
suntem eliberați. Acela care a plătit datoria noastră este li-
ber, și noi suntem liberi în El! „A fost dat din pricina fărăde-
legilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți ne-
prihăniți” (Rom. 4:25). Ba mai mult chiar, întrucât El a în-
viat dintre cei morți, ne dă dovada că Iadul este biruit. Ceea 
ce Iadul își dorea cel mai mult era să Îl țină pe Hristos sub 
călcâiul lui. „Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi 
călcâiul” (Gen. 3:15). Dar șarpele a fost lovit de călcâiul lui 
Hristos, trupul Lui muritor fiind dincolo de puterea vrăjma-
șilor Lui, căci acel călcâi zdrobit s-a ridicat fără a fi rănit. 
Hristos n-a rămas cu nicio rană prin moartea Sa. Dragilor, 



52 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | NR. 2 | EVANGHELIA 

 

cu aceasta ne vom lăuda noi: că Iadul este învins, Satana este 
tulburat și toate cetele lui au căzut înaintea lui Emanuel. Pă-
cătosule, crede acest lucru! Este Evanghelia mântuirii tale. 
Crede că Isus din Nazaret te-a înviat din nou dintre cei morți, 
și pune-ți încrederea în El, pune-ți încrederea în El pentru a-
ți salva sufletul! Întrucât El a zdrobit porțile mormântului, 
îți poți pune încrederea în El, în faptul că El poate purta pă-
catele tale, poate îndreptăți persoana ta, poate învia duhul 
tău și poate ridica iarăși,  trupul tău mort – și adevărat, ade-
vărat îți spun, vei fi mântuit!  

3. Ajungem acum la al treilea punct, fără de care 
Evanghelia ar fi incompletă: la fel cum Isus a murit, El 
este acum viu. După 40 de zile, El nu S-a întors în mormânt. 
El s-a ridicat de la pământ, dar într-un alt fel. De pe Muntele 
Măslinilor, El S-a ridicat în văzduh, până ce un nor L-a as-
cuns privirii ucenicilor. Și El trăiește până în ziua de azi. 
Acolo, înălțat la dreapta Tatălui Său, El stă strălucitor ca un 
soare, îmbrăcat în maiestate, fiind bucuria tuturor duhurilor 
glorificate și încântarea intensă a Tatălui Său! Acolo stă El, 
Domnul providenței! În mâinile Sale stau cheile Raiului, ale 
pământului și ale Iadului. El Se află acolo, așteptând ceasul 
când vrăjmașii Lui vor fi făcuți așternut picioarelor Sale. Și eu 
cred că Îl voi vedea, pentru că El trăiește ca să mijlocească 
pentru ai Lui. El Își întinde mâna rănită, o îndreaptă către pla-
toșa care poartă numele poporului Său și, de dragul Sionului, 
nu întârzie să Își ofere pacea, iar de dragul Ierusalimului, nu 
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Se odihnește, ci zi și noapte mijlocește: „Dumnezeule! Bine-
cuvântează-Ți moștenirea, adună-i împreună pe rătăciții 
Tăi!” „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu 
Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, 
slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de 
întemeierea lumii” (Ioan 17:24). 

Păcătosule care tremuri, lasă-L pe Mântuitorul cel viu 
să te înveselească. Pune-ți credința în El, pentru că doar El 
are nemurirea. El trăiește și îți aude rugăciunea; strigă la El, 
căci El trăiește pentru a prezenta acea rugăciune înaintea fe-
ței Tatălui Său. Pune-ți viața în mâinile Lui! El trăiește pen-
tru a-i aduna împreună pe toți aceia pe care El i-a răscum-
părat cu sângele Lui, ca să îi facă poporul turmei Lui, oameni 
răscumpărați de El. Păcătosule, crezi aceste lucruri ca pe 
niște realități? Dacă da, atunci odihnește-ți sufletul în ele, fii 
sigur de ele, și te poți considera mântuit. 

4. Un singur lucru, și cântecul Evangheliei noastre 
nu are nevoie să se ridice mai sus: Isus a murit, El a înviat, 
trăiește, și trăiește pe veci. El nu va muri din nou. „Știm că 
Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are 
nicio stăpânire asupra Lui” (Rom. 6:9). Boala poate să viziteze 
această lume și să umple mormintele, dar nicio boală sau 
plagă nu se poate atinge de Mântuitorul cel nemuritor. Șocul 
ultimei catastrofe poate zgudui Cerul și pământul, până când 
stelele vor cădea ca niște frunze uscate de măslin, dar nimic 
nu Îl va mișca pe Mântuitorul cel neschimbător. El trăiește 
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pururea! Nu există nicio posibilitate ca El să fie biruit de 
moarte. Acest lucru, de altfel, ne descoperă o altă parte a 
Evangheliei prețioase, fiindcă este sigur acum că, întrucât El 
trăiește pururea, niciun vrăjmaș nu-L poate birui. El i-a în-
vins atât de clar pe vrăjmașii Lui și i-a izgonit de pe câmpul 
de bătălie atât de bine, încât ei nu se vor mai aventura nicio-
dată să atace! Acest lucru dovedește de asemenea că viața 
veșnică a copiilor Lui este sigură. El trăiește pururea! Tu, să-
mânța lui Avraam, ești mântuit cu o mântuire veșnică prin 
îndurările sigure ale lui David. Starea ta în Cer și pe pământ 
a fost confirmată pe vecie. Dumnezeu este onorat, sfinții 
sunt mângâiați și păcătoșii înveseliți, căci El „poate să îi 
mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dum-
nezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească 
pentru ei” (Evrei 7:25).  

Mă rog acum lui Dumnezeu să fii capabil să îți găsești 
odihna, în credință, agățându-te de una din aceste patru an-
core. Isus a murit, sărmane păcătos. Dacă El a murit și a luat 
întristările tale, nu te va salva ispășirea Lui? Odihnește-te în 
asta. Milioane de suflete și-au găsit pacea în moartea lui Isus, 
care este ca o temelie de granit. Nicio furtună ai Iadului nu 
o poate zgudui! Agață-te ferm de crucea Lui, ține-te de ea, și 
ea te va susține. Nu poți să te lași dependent de moartea Lui, 
și să fii înșelat. Dar, dacă acest lucru nu îți este suficient, 
atunci amintește-ți că El a înviat. Apropie-te de acest lucru! 
El este dovedit victorios peste păcatul tău și peste vrăjmașul 
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tău. De aceea, ai putea să nu îți predai viața, în dependență 
de El? Fără îndoială, au existat mii de sfinți care au găsit cea 
mai bogată mângâiere în faptul că Isus a înviat din nou din-
tre cei morți. El a înviat spre îndreptățirea noastră. Păcăto-
sule, agață-te de acest lucru! Odată ce a înviat, El trăiește. El 
nu este un mântuitor mort, o jertfă moartă. El este capabil 
să îți audă rugăciunea și să îți răspundă. Fii dependent de un 
Mântuitor viu, lasă-ți acum viața în mâna Lui! El trăiește în 
veci și, de aceea, nu este prea târziu ca să te salveze. Dacă 
strigi la El, îți va auzi rugăciunea, chiar dacă ai pronunța-o 
în ultima clipă a vieții tale, căci El trăiește pururea! Chiar 
dacă ar veni sfârșitul pământului și ai fi ultimul om de pe 
planetă, totuși El trăiește pururea ca să mijlocească înaintea 
feței Tatălui Său. O, nu umbla pe căi rătăcitoare în speranța 
că vei găsi o altă nădejde! 

Iată cele patru mari pietre de căpătâi pentru tine. Zi-
dește-ți nădejdea pe ele, și nu îți va lipsi temelia cea mai si-
gură: El a murit, a înviat, trăiește, și trăiește pururea! Îți 
spun, suflete, aceasta este singura mea nădejde și, chiar dacă 
mă reazem pe ea cu toată greutatea mea, nu se îndoaie. Este 
nădejdea tuturor copiilor lui Dumnezeu, și ei rămân mulțu-
miți în ea. Vino și tu, te rog, și odihnește-te pe ea! Fie ca 
Duhul lui Dumnezeu să îi aducă pe mulți ca tine la Hristos! 
Nu avem o altă Evanghelie. Poate că te-ai gândit la Evanghe-
lie ca la un lucru greu, o treabă a teologilor, o chestiune pe 
care să o înveți în colegiu sau la universitate. Dar nu are de-
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a face cu învățarea. Până și copilașii tăi pot să o cunoască și 
să fie mântuiți prin ea. Tu, acela căruia îi lipsește educația, 
care abia de poate citi o carte - și tu poți înțelege aceste lu-
cruri. El a murit. Iată Crucea. El a înviat. Iată mormântul 
deschis. El trăiește. Iată-L pe Mântuitorul care te cheamă. El 
trăiește pururea. Iată meritul perpetuu. Fii dependent de El! 
Pune-ți sufletul în mâna Lui — și ești mântuit.  

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața zilei de duminică, 5 apri-
lie 1863, la Metropolitan Tabernacle, Newington. 

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist en-
glez și cel mai citit predicator din istorie, cu excepția acelora din 
Scriptură. S-a născut Kelvedon, Essex, Anglia. 
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CHEMAREA LA POCĂINȚĂ 
J.C. Ryle (1816-1900) 

 

„Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel” (Luca 
13:3). 

 

Pocăința este una dintre pietrele de temelie ale crești-
nismului. În Noul Testament ni se vorbește despre pocăință 
de cel puțin 60 de ori. Care a fost prima învățătură predicată 
de Domnul nostru Isus Hristos? Ni se spune că El a predicat, 
„Pocăiți-vă, și credeți Evanghelia!” (Marcu 1:15). Ce anume 
au făcut apostolii când au fost trimiși pentru prima dată de 
Domnul să predice? Ei „au propovăduit pocăința” (Marcu 
6:12). Care a fost însărcinarea pe care Isus le-a dat-o uceni-
cilor Lui, atunci când a părăsit această lume? „Și să se pro-
povăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și 
iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Luca 24:47). 
Care a fost apelul de încheiere al primelor predici ale lui Pe-
tru? „Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în Numele 
lui Isus Hristos”; „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumne-
zeu” (F.A. 2:38; 3:19). Care a fost esența învățăturii pe care 
Pavel le-a dat-o prezbiterilor din Efes, când s-a despărțit de 
ei? Le-a spus că le predicase atât public, cât și din casă în 
casă, „pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nos-
tru Isus Hristos” (F.A. 20:21). Care a fost descrierea pe care 
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Pavel a dat-o propriei slujiri, când și-a rostit cuvântul de apă-
rare împotriva lui Festus și Agripa? Ei bine, el le-a spus că 
arătase tuturor oamenilor că trebuie să se „pocăiască și să 
facă fapte vrednice de pocăință” (F.A. 26:20). Care a fost re-
latarea făcută la Ierusalim de credincioși cu privire la con-
vertirea celor dintre Neamuri? Atunci când au auzit despre 
Neamuri, ei au spus, „Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor 
pocăință, ca să aibă viața” (F.A. 11:18). Cu siguranță că tre-
buie să fim cu toții de acord că acestea sunt considerații se-
rioase. Ele trebuie să ne arate importanța cercetării pe care 
o facem. O greșeală cu privire la pocăință este o greșeală 
foarte periculoasă. O eroare în ce privește pocăința este o 
eroare care stă la însăși rădăcina religiei false. Ce este, așa-
dar, pocăința? Când se poate spune despre vreun om că se 
pocăiește?  

Pocăința este o schimbare profundă a inimii firești 
a omului în ce privește subiectul păcatului. Noi toți ne 
naștem în păcat. În mod natural, iubim păcatul. Ne apucăm 
să păcătuim imediat ce putem acționa și gândi, așa cum o 
pasăre se apucă să zboare și peștele începe să înoate. Nu a 
existat vreun copil care să aibă nevoie de educație sau de 
școală pentru a învăța minciuna, senzualitatea, încăpățâna-
rea, lăcomia, mândria și nebunia. Aceste lucruri nu sunt îm-
prumutate de la tovarăși răi sau învățate gradual printr-un 
curs îndelungat și care să implice consecvență și efort. Ele 
izvorăsc de la sine, chiar dacă odraslele noastre ar fi crescute 
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în izolare. Semințele lor sunt produsul natural al inimii. În-
clinația tuturor copiilor către aceste lucruri constituie o do-
vadă incontestabilă a corupției morale și a căderii omului. 
Dar când această inimă este schimbată de Duhul Sfânt, când 
această dragoste firească față de păcat este îndepărtată, 
atunci are loc acea schimbare pe care Cuvântul lui Dumne-
zeu o numește „pocăință”. Se spune despre omul în care se 
petrece această schimbare că s-a „pocăit”. Altfel spus, el 
poate fi denumit un „om pocăit”. 

(1) Adevărata pocăință are ca început cunoștința 
păcatului. Ochii omului care se pocăiește sunt deschiși. El 
vede cu consternare și nemulțumire lungimea și lățimea Le-
gii sfinte a lui Dumnezeu, ca și mulțimea enormă a nelegiu-
irilor sale. El descoperă, spre surprinderea sa, că a trăit într-
o uriașă amăgire atâta vreme cât s-a considerat un „om bun” 
sau un om cu „inima bună”. El conștientizează că, în reali-
tate, este ticălos, rău, vinovat și corupt înaintea lui Dumne-
zeu. Mândria lui este zdrobită. Gândurile înalte cu privire la 
sine se disipă. El vede că nu este nimic mai mult și nimic mai 
puțin decât un mare păcătos. Acesta este primul pas în po-
căința adevărată. 

(2) Adevărata pocăință merge mai departe pentru a 
lucra întristarea față de păcat. Inima unui om pocăit este 
atinsă de o remușcare profundă din cauza nelegiuirilor sale din 
trecut. El este străpuns în inimă la gândul că a trăit o viață atât 
de nebunească și stricată. El deplânge timpul irosit, talanții 
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cheltuiți greșit, dezonorarea lui Dumnezeu și rănirea propri-
ului suflet. Pentru el, amintirea acestor lucruri este dizgrați-
oasă și împovărătoare. Povara acestor lucruri este adeseori 
aproape insuportabilă. Când un om se întristează în felul 
acesta, știm că el a trecut prin cea de-a doua etapă a pocăinței. 

(3) Adevărata pocăință merge mai departe pentru a 
produce mărturisirea păcatului în acel om. Limba unui 
om pocăit este dezlegată. El simte că trebuie să Îi vorbească 
acelui Dumnezeu împotriva căruia a păcătuit. Ceva din inte-
riorul lui îi spune că trebuie să strige înaintea lui Dumnezeu, 
să se roage lui Dumnezeu și să Îi vorbească lui Dumnezeu 
despre starea sufletului său. El trebuie să își verse inima și 
să își recunoască nelegiuirile înaintea tronului de har. În el 
se găsesc poveri grele, motiv pentru care nu mai poate să 
păstreze liniștea. Nu mai poate ascunde nimic. El merge îna-
intea lui Dumnezeu, fiind gata să spună: „Am păcătuit împo-
triva Cerului și împotriva ta: nelegiuirea mea este mare. Ai 
milă de mine, păcătosul!” Atunci când un om merge astfel 
înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele, avem de-a 
face cu cea de-a treia etapă a pocăinței adevărate. 

(4) Mai mult, adevărata pocăință se arată înaintea 
lumii printr-o despărțire profundă de păcat. Viața unui om 
pocăit este schimbată. Comportamentul său zilnic este schim-
bat în întregime. Un nou Rege domnește în inima lui. El aban-
donează omul cel vechi (Efes. 4:22). Ceea ce Dumnezeu po-
runcește, el acum dorește să practice, și ceea ce Dumnezeu 
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interzice, el acum își dorește să evite (cf. Luca 8:15; Ps. 25:11; 
Luca 18:13). El se străduiește să se păzească de păcat în orice 
fel, să lupte împotriva păcatului, să biruie în lupta cu acesta. 
El încetează să facă rele. Dimpotrivă, învață să facă binele. 
El se desparte abrupt de căile sale greșite și de tovărășiile 
sale rele. Oricât de slab ar fi, el se străduiește să trăiască o 
viață nouă. Atunci când un om face aceste lucruri, avem de-
a face cu al patrulea pas în pocăința adevărată. 

(5) În ultimul rând, adevărata pocăință se demon-
strează prin producerea în inimă a unui obicei stabil de 
a manifesta o ură profundă față de orice păcat. Mintea 
unui om pocăit devine o minte sfântă în mod obișnuit. El 
urăște lucrurile rele și se agață de cele bune (Rom. 12:9). El 
își găsește încântare în Legea lui Dumnezeu (Ps. 1:2). El eșu-
ează frecvent să se înalțe la nivelul dorințelor sale, și desco-
peră în sine o atracție rea care se războiește împotriva Du-
hului lui Dumnezeu (Gal. 5:17). Se descoperă rece atunci 
când ar vrea să fie fierbinte, mergând înapoi atunci când ar 
vrea să meargă înainte, greoi atunci când ar vrea să fie viu 
în slujirea lui Dumnezeu. El este profund conștient de infir-
mitățile sale și suspină, având un simț acut al corupției ini-
mii sale. Dar, cu toate acestea, tendința generală a inimii sale 
este către Dumnezeu și tot mai departe de rău. El poate 
spune ca și David: „găsesc drepte toate poruncile Tale, și 
urăsc orice cale a minciunii” (Ps. 119:128). Atunci când un 
om poate spune aceste lucruri, trăindu-le în viața sa, știm că 
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avem de-a face cu cea de-a cincea sau ultima etapă a pocăin-
ței autentice. 

Adevărata pocăință, așa cum tocmai am descris, nu este 
niciodată singură în inima omului. Ea are întotdeauna un în-
soțitor – un însoțitor binecuvântat. Ea este însoțită întot-
deauna de credința vie în Domnul și Mântuitorul nostru Isus 
Hristos. Oriunde se găsește credința, acolo este și pocăința. 
Oriunde există pocăință, există și credință. Nu pot decide eu 
care dintre ele vine prima – dacă pocăința precedă credința 
sau credința precedă pocăința. Dar ceea ce pot spune este că 
cele două haruri nu sunt niciodată separate. 

Atenție să nu faceți vreo greșeală cu privire la natura 
adevăratei pocăințe. Diavolul știe foarte bine care este va-
loarea acelui har prețios, așa încât să se preocupe suficient să 
îl portretizeze prin intermediul imitațiilor acestuia. Oriunde 
există o monedă bună, vor exista și monede false. Oriunde 
există un har prețios, diavolul va pune în circulație contrafa-
ceri și falsuri ale acelui har, și va încerca să le vâre în sufletele 
oamenilor. Asigură-te că nu ești amăgit în această privință. 

(1) Asigură-te că pocăința ta este o chestiune a ini-
mii. Ea nu constă într-o față tristă sau un chip posac, religios, 
nici într-o austeritate autoimpusă — niciuna din acestea nu 
înseamnă adevărata pocăință înaintea lui Dumnezeu. Harul 
real al pocăinței este ceva mult mai profund decât o simplă 
chestiune de fațadă, îmbrăcăminte, zile și forme religioase. 
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Ahab și-a putut pune trupul în sac și cenușă când a servit 
intereselor lui, dar el nu s-a pocăit niciodată. 

(2) Asigură-te că pocăința ta este o pocăință prin 
care te întorci la Dumnezeu. Felix a tremurat când l-a auzit 
pe apostolul Pavel predicând. Dar aceasta nu este pocăință 
adevărată. Asigură-te că pocăința ta te conduce la Dumnezeu 
și te face să alergi la El ca la cel mai bun Prieten al tău. 

(3) Asigură-te că pocăința ta este o pocăință demon-
strată printr-o profundă abandonare a păcatului. Oame-
nii sentimentali pot să plângă când aud predici mișcătoare 
duminica, și totuși să se întoarcă la distracție în săptămâna 
de după aceea. În ce privește credința adevărată, sentimen-
tele sunt mai rele decât lucrurile fără valoare, dacă ele nu 
sunt însoțite de practică. Simpla stimulare sentimentală, 
fără o despărțire profundă de păcat, nu constituie pocăința 
pe care Dumnezeu o primește. 

(4) Asigură-te că, mai presus de orice, pocăința ta 
este întrețesută îndeaproape cu încrederea în Domnul 
Isus Hristos. Asigură-te că toate convingerile tale sunt con-
vingeri care nu se odihnesc niciodată decât la piciorul crucii 
pe care a murit Isus Hristos. Iuda Iscarioteanul a putut să 
spună, „Am păcătuit” (Matei 27:4), dar el nu s-a întors nicio-
dată la Isus. Iuda nu a privit niciodată prin credință la Isus, 
motiv pentru care a și murit în păcatele sale. Dă-mi acea con-
vingere de păcat care îl face pe om să alerge la Hristos și să 
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plângă pentru că, prin păcatele lui, L-a străpuns pe Domnul 
care l-a răscumpărat. Dă-mi acea remușcare a sufletului sub 
care un om ajunge să se gândească mult la Hristos și este 
împovărat gândindu-se că a dezonorat atât de mult un Mân-
tuitor atât de milostiv. A merge la Muntele Sinai, a auzi Cele 
10 Porunci, a privi la Iad, a se gândi la terorile condamnării 
– toate acestea pot să-i facă pe oameni temători, și să le fie 
întrucâtva de folos. Dar nicio pocăință nu va dura dacă acel 
om nu va privi la Calvar mai mult decât la Sinai și nu va ve-
dea în Isus cel sângerând cel mai puternic motiv pentru re-
mușcarea inimii sale. O astfel de pocăință vine din Cer. O 
astfel de pocăință este implantată în inima omului de Dum-
nezeu, Duhul Sfânt. 

*  *  * 

Fragment din cartea Old Paths.  

*  *  * 

J.C. Ryle (1816-1900): episcop al Bisericii Anglicane, cunos-
cut autor al multor cărți, precum Sfințenia și Practicarea cre-
dinței creștine. S-a născut la Macclesfield, Cheshire County, 
Anglia. 
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DE CE ESTE                                          
NECESARĂ CREDINȚA? 

Thomas Manton (1620-1677) 

 

De ce este cerută credința ca să putem beneficia de 
Hristos? Din următoarele motive: 

1. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu: pen-
tru ca inimile noastre să fie înzestrate cu o înțelegere deplină 
a harului Său, El, care ni se dezvăluie în noul legământ1 nu 
ca un Dumnezeu răzbunător și condamnator, ci ca un Dum-
nezeu iertător. Acest motiv ne este prezentat de apostol as-
tfel: „De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, 
pentru ca să fie prin har” (Rom. 4:16). Legea a adus cu ea 
groaza de Dumnezeu, fiind instrumentul prin care a fost des-
coperit păcatul și, odată cu el, și pedeapsa: „pentru că Legea 
aduce mânie; și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare 
de lege” (Rom. 4:15). Dar Evanghelia ne-a adus harul. Legea 
ne-a arătat eșecul, dar Evanghelia ne-a descoperit calea de re-
cuperare. De aceea, credința este în acord cu harul, întrucât Îl 
portretizează pe Dumnezeu mai iubitor și prietenos, fiind iu-
bit de noi prin descoperirea bunătății și a harului Său. Mân-
tuirea omului prin Hristos, adică prin întruparea, viața, sufe-
rințele, moartea, învierea și înălțarea Lui, ne umple inimile 

 
1 Noul Legământ – cf. Ier. 31:31-34; Matei 26:27-28; Evrei 8:6-13; 10:12-20; 12:22-24. 
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cu harul Lui bogat. Același lucru îl fac legământul Său îndu-
rător, promisiunile Sale pline de har și toate beneficiile ce ne 
sunt date. Duhul Său, iertarea și părtășia cu Dumnezeu în 
slavă, toate acestea au rolul de a ne umple inimile cu un sim-
țământ al dragostei lui Dumnezeu. Și toate sunt la fel de ne-
cesare. O conștiință vinovată nu este ușor liniștită și făcută 
să privească la feluritele fațete ale fericirii care izvorăște din 
Acela față de care am greșit atât de mult. Odată ce a devenit 
păcătos, Adam s-a rușinat de Dumnezeu (Gen. 3:30). Tot așa, 
păcatul continuă să ne facă să fim ezitanți în a veni la El. 
Vinovăția este suspicioasă și, dacă nu avem pe cineva care să 
ne conducă de mână înaintea lui Dumnezeu, nu putem ră-
mâne în prezența Lui. Iată scopul credinței: ca păcătoșii, fi-
ind plini de bunătatea și harul lui Dumnezeu, să fie recupe-
rați și să se întoarcă la El printr-un mijloc potrivit. 

În noul legământ, pocăința este îndreptată clar către 
Dumnezeu, iar credința către Hristos: „pocăința față de Dum-
nezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A. 20:21). 
Pocăința este îndreptată către Dumnezeu întrucât de la Dum-
nezeu am căzut și la Dumnezeu trebuie să ne întoarcem. Noi 
am căzut de la El atunci când am încălcat jurământul și ne-
am căutat fericirea în altă parte. La El trebuie să ne întoarcem, 
întrucât El este sursa potrivită și dreaptă a fericirii. 

Dar credința este îndreptată către Mijlocitor, căci El este 
singurul remediu pentru ticăloșia noastră și singurul mijloc 
prin care putem obține binecuvântarea noastră veșnică. El a 
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deschis calea către Dumnezeu prin meritele Sale și prin satis-
facerea dreptății Lui, și, în realitate, ne conduce pe această 
cale prin harul Lui înnoitor și care ne împacă cu Dumnezeu, 
astfel încât să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu și să ne bucurăm 
de El deopotrivă. Iată de ce credința în Hristos este un subi-
ect asupra căruia se insistă atât de mult și prin care ne putem 
obține statura și dreptul la binecuvântarea noului legământ. 
Credința este caracterizată în special de trăsături și o potri-
vire specială spre a fi folosită pentru recuperarea noastră din 
păcate și aducerea noastră la Dumnezeu, întrucât ea este în-
dreptată în particular asupra Mijlocitorului, prin care noi ve-
nim la Dumnezeu. 

2. În ceea ce privește relația noastră cu Hristos: 

[1] Pentru că doar prin credință se poate înțelege 
bine întreaga dispensație a harului prin Hristos. Întrucât 
calea de recuperare a noastră este atât de supranaturală, ne-
obișnuită și minunată, cum am putea fi convinși de ea, dacă 
nu credem mărturia lui Dumnezeu? Rațiunea este confuză la 
faptul că Fiul tâmplarului ar trebui să fie în același timp Fiul 
Marelui Arhitect și Ziditor, care a creat cerul și pământul; că 
viața ne este dată prin moartea Altuia; că Dumnezeu a fost 
făcut Om, deși El este în același timp Judecător; că Cel care 
nu a cunoscut păcat a fost condamnat ca un criminal; că Cel 
crucificat ar putea obține mântuirea întregii lumi și ar putea 
fi Domnul vieții și al morții, și să aibă o astfel de putere asu-
pra oricărei ființe încât să le dea viața veșnică tuturor celor 
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cărora vrea. Doar credința le poate explica. Simțurile privesc 
doar la lucrurile văzute și simțite, rațiunea vede efectele ca-
uzelor, dar credința este îndreptată către lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a descoperit, pentru că El le-a descoperit. Este 
clar că doar credința ne poate susține în așteptarea pe care 
o avem cu privire la harul și îndurarea lui Dumnezeu pentru 
viața veșnică. Ce altceva ne poate susține decât o credință 
puternică și vie, atunci când suntem implicați în îndatoriri 
atât de împotrivitoare înclinației inimii carnale și când avem 
de înfruntat atât de multe ispite din partea vrăjmașului? 

[2] Câtă vreme nu credem în Hristos, nu putem avea 
nicio mângâiere sau beneficiu de pe urma tuturor slujiri-
lor Lui. Cum putem învăța de la El calea mântuirii, dacă nu 
credem în El ca în Profetul trimis de Dumnezeu pentru a în-
văța lumea cu privire la calea către fericirea adevărată? 
„Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea 
Mea: de El să ascultați!” (Matei 17:5). Cum putem să Îl ascul-
tăm, dacă nu credem în El, Cel ce este Domnul nostru, care 
are puterea peste orice ființă, și înaintea judecății căruia tre-
buie să stăm sau să cădem? „Dumnezeu nu ține seama de 
vremurile de neștiință, și le poruncește acum tuturor oame-
nilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o 
zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care 
L-a rânduit pentru aceasta și despre care le-a dat tuturor oa-
menilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din 
morți” (F.A. 17:30-31). Cum putem să depindem de meritul 
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ascultării și jertfei Sale, să fim mângâiați prin promisiunile 
Sale pline de har și prin legământul Lui, să venim la Dumne-
zeu cu îndrăzneală și cu nădejdea îndurării, în Numele Lui, 
și să fim siguri că El ne va îndreptăți, ne va sfinți și ne va 
mântui, dacă nu credem că El este Preotul care a făcut ispă-
șire odată pentru totdeauna și care mijlocește continuu pen-
tru noi? (Evrei 9:25). În vremea când a umblat printre oa-
meni, când cineva venea la El și îi cerea orice lucru bun, El 
punea acea persoană la încercare, întrebând-o „Credeți că 
pot face lucrul acesta?” (Matei 9:28). „Tu zici: ,Dacă poți!’ 
Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” (Marcu 9:23). 
„Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:26). Putem vedea, așadar, că 
nimeni nu putea beneficia de ceva din partea Lui, dacă nu 
credea în El. 

3. În ce privește acea sfințenie și ascultare pe care 
Dumnezeu a așteptat-o de la ființele create de El: Hristos 
a venit să ne împace cu Dumnezeu, lucru pe care El îl face în 
dublă calitate de Mântuitor și Dătător de lege pentru biserica 
Lui. Atâta vreme cât noi nu credem în El, aceste calități și 
funcții nu vor avea efect în viețile noastre.  

[1] Ca Mântuitor, El a venit ca să îndepărteze bles-
temul Legii și ca să ne pună în postura de a sluji și a fi 
plăcuți lui Dumnezeu, dându-ne Duhul Lui spre înnoirea 
naturilor noastre și spre vindecarea sufletelor noastre: 
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut 
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peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5). 
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru 
ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihă-
nire; prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24). Nicio-
dată nu ne vom putea achita de îndatorirea noastră și nici nu 
vom putea fi capabili să o împlinim, dacă nu credem că El 
este un astfel de Mântuitor. 

[2] Ca Dătător de Lege, prin autoritatea Sa, El ne 
convinge să trăim în ascultare de Dumnezeu. El nu a venit 
ca să ne elibereze de îndatoririle noastre, ci ca să le întă-
rească. El a venit ca să găsească și să recupereze oaia 
pierdută, dând-o înapoi Stăpânului ei, ca să găsească și îna-
poieze bănuțul pierdut Posesorului lui, și ca să îl ducă pe fiul 
pierdut înapoi la Tatăl său. Așa cum harul lui Hristos nu anu-
lează îndurarea lui Dumnezeu, nici autoritatea lui Hristos nu 
ne eliberează de autoritatea lui Dumnezeu. Așadar, cine se 
va supune unei autorități, dacă nu este convins de ea sau 
dacă nu crede în ea? De aceea, odată ce noi credem, ne ple-
căm inima și genunchii înaintea Lui. 

4. În ce privește mângâierea noastră:  

Credința este reprezentată adesea în Scriptură ca un har 
liniștitor. Mângâierea, liniștea și pacea sufletului depind mult 
de credința în Hristos ca Mântuitor atotsuficient, care alungă 
temerile noastre și ne face să ne încredem în Hristos, în cele 
mai grele încercări, făcând din El întreaga noastră fericire și 
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hrănindu-ne sufletul cu o pace constantă și o bucurie veș-
nică. Chiar dacă această lume ar fi întoarsă pe dos și dis-
trusă; chiar dacă am fi în sărăcie și boală, sau în sănătate și 
bogăție; chiar dacă am avea o reputație bună sau rea; indi-
ferent dacă asupra noastră ar cădea persecuția sau prospe-
ritatea, cât de puțin ne-ar afecta toate acestea, dacă știm în 
Cine am crezut? (2 Tim. 1:12). Cerul rămâne acolo unde era 
și mai înainte, iar Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Cât 
de puțin ar trebui atunci să ne tulbure pacea și mângâierea 
sufletului toate aceste lucruri, dacă trăim continuu cu Dum-
nezeu? (Ps. 112:7). Dar păcatul este cel mai mare necaz al 
nostru. Dacă păcatul este necazul tău, atunci răspunsul meu 
este acesta: „Este el infirmitatea sau nelegiuirea ta?” Dacă 
este o infirmitate, atunci „nu este nicio osândire pentru cei 
ce sunt în Hristos Isus” (Rom. 8:1). Dacă este nelegiuirea ta, 
leapădă păcatul tău prin pocăință, și atunci vei putea căpăta 
mângâiere, căci Hristos a venit să ne mântuiască de păcatele 
noastre. 

Aplicația 1: să contrazică presupunerile oamenilor des-
pre binele lor veșnic, presupuneri prin care mulți își amăgesc 
propriile suflete, conducându-le spre condamnare. 

1. Unii oameni, atunci când aud că oricine crede, va 
fi mântuit, capătă o gândire carnală despre Hristos. Ei 
cred că, dacă El ar fi viu, ei L-ar avea, L-ar primi în casele 
lor, și s-ar folosi de El într-o manieră mai prietenoasă decât 
au făcut-o evreii. Aceasta nu este decât o cunoaștere a lui 
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Hristos „în felul lumii” (2 Cor. 5:16). El nu trebuie primit în 
casele noastre, ci în inimile noastre. Dincolo de aceasta, noi 
nu cunoaștem propriile inimi și nici nu știm ce am fi făcut 
dacă am fi trăit atunci. O persoană cu un comportament atât 
de respingător [pentru firea pământească - n.trad.] precum 
Hristos, și atât de neînfrânată în respingerea păcatelor vre-
murilor respective nu ar fi servit întoarcerii noastre mai 
mult decât a servit evreilor. Evreii spuneau: „Dacă am fi trăit 
noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsa-
rea sângelui prorocilor” (Matei 23:30). Memoria lui Core, 
Datan și Abiram era atât de detestabilă pentru evreii firești 
pe cât este aceea a lui Iuda și Ponțiu Pilat pentru creștini, dar 
ei nu erau în niciun fel oameni mai buni. 

2. Oamenii Îi aduc o mare reverență Numelui și me-
moriei Lui, se pretind creștini și îi urăsc pe turci și pe 
păgâni. Dar nici acest lucru nu ajută. Mulți prețuiesc Nu-
mele lui Hristos, dar neglijează slujirea Lui. Cinstirea medi-
cului fără a lua medicamentele prescrise de el nu va aduce 
niciodată sănătate. Oamenii au învățat să vorbească bine 
despre Hristos recitând lucruri bune după alții, dar ei nu 
cred în El cu sinceritate și în sens mântuitor, pentru a-și cu-
răța și vindeca sufletele, și nu Îl lasă să facă lucrarea de Mij-
locitor în ei. 

3. Oamenii sunt foarte dornici să fie iertați de Hris-
tos și să obțină viața veșnică, dar fac lucrul acesta din 
simplă necesitate. Ei nu Îl vor lăsa pe Hristos să Își facă 
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întreaga lucrare, să îi sfințească, să îi pregătească pentru a 
trăi spre gloria lui Dumnezeu, și nici nu se despart de poftele 
lor dragi, oricât de clare ar fi, refuzând să vină la ascultarea 
Evangheliei. Sau, cel puțin, ei sunt mulțumiți dacă Hristos îi 
va sluji, fără ca ei să crească în acest har și să se folosească 
de mijloacele Lui sfinte. Dar noi suntem chemați să ne cură-
țim, întrucât avem aceste promisiuni și un astfel de Răscum-
părător binecuvântat (2 Cor. 7:1). Lucrarea aceasta este a 
noastră, chiar dacă harul vine de la El. Tot așa spune și Ga-
lateni 5:24, „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit 
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”.  

4. Unii oameni manifestă o mândrie ciudată legată 
de faptul că ei vor fi mântuiți și au parte de beneficii, 
prin Hristos. Lucrul pe care ei îl denumesc credință poate 
fi, de fapt, cea mai mare necredință din lume, pentru că ei 
spun că, în esență, oamenii pot trăi în păcatele lor și totuși 
le va fi bine în final, ceea ce este total contrar cu ceea ce 
Dumnezeu a vorbit în Cuvântul Lui, „Nu știți că cei nedrepți 
nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în 
privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici 
preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei 
lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor 
moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:9-10). Nu tăria 
convingerilor noastre ne va susține, ci temelia sigură a nă-
dejdii noastre. 

Aplicația 2. Credem noi în Fiul lui Dumnezeu? În 
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aceasta stă marea problemă a conștiinței, când vine vorba de 
stabilirea beneficiului nostru veșnic. 

1. Dacă în adevăr credem, Hristos va fi prețios pen-
tru noi: „Pentru voi, care ați crezut, El este prețios!” (1 Petru 
2:7, lit. KJV). Hristos nu poate fi acceptat acolo unde El nu 
este prețuit, acolo unde alte lucruri intră în competiție cu El 
și unde Dumnezeu nu este administratorul harului Său. 

2. În sufletul în care există credință adevărată, 
inima va fi curățită: „le-a curățit inimile prin credință” 
(F.A.  15:9). 

3. Dacă crezi în Hristos, inima ta va fi despărțită de 
această lume: „oricine este născut din Dumnezeu, biruiește 
lumea; și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este credința 
noastră” (1 Ioan 5:4). 

4. Dacă ai credință adevărată, ea se va manifesta 
prin faptele dragostei: „Căci în Isus Hristos, nici tăierea îm-
prejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința 
care lucrează prin dragoste” (Gal. 5:6). 

Prin aceste lucruri se va stabili situația ta. Atunci mân-
gâierea și dulceața acestui adevăr îți vor umple inima: „Fi-
indcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci 
să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 

*  *  * 
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Fragment din predica XVI, volumul „Sermons upon John 3:16”, în The 
Complete Works of Thomas Manton, D.D., vol. 2, republicat de Mara-

natha Publications. 

*  *  * 

Thomas Manton (1620-1677): prolific predicator Puritan non-
conformist, ale cărui lucrări sunt cuprinse în 22 de volume. S-a 
născut la Lawrence-Lydiat, Somerset, Anglia. 
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EVANGHELIA ȘI JUDECATA 
Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și le porun-
cește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 
pentru că a rânduit  o zi, în care va judeca lumea după dreptate, 
prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta” (F.A. 17:30-31). 

 

Conform revelației Evangheliei, această judecată va fi 
realizată de Omul Isus Hristos. Dumnezeu va judeca lumea, 
dar o va judeca prin Fiul Său, care a fost rânduit să împli-
nească lucrarea din acea ultimă zi înfricoșătoare. Acela care 
va sta pe tronul de judecată este „Fiul omului”. El va fi astfel 
întronat, zic eu, parțial pentru că este implicat în slujirea Sa 
de mijlocire, în care Domnul a pus toate lucrurile la picioarele 
Sale (Evrei 2:8). El se află la dreapta Tatălui, „după ce S-a 
înălțat la Cer, și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile” (1 
Petru 3:22). Dumnezeu a găsit plăcere să nu pună lumea sub 
directa Sa guvernare, ci sub conducerea Mijlocitorului, astfel 
încât El să ne trateze cu îndurare. Mijlocitorul acela este Pro-
fet, Preot și Rege, iar calitatea Lui de Rege ar fi lipsită de slava 
ei dacă Regele nu ar avea puterea vieții și a morții, și puterea 
de a-i judeca pe supușii Lui. De aceea, Isus Hristos, fiind Re-
gele și Suveranul mijlocitor, cu toată puterea atribuită Lui în 
cer și pe pământ, Se va îmbrăca cu marea Sa putere în final, 
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și va judeca popoarele. Această înaltă poziție este acordată 
în același timp Domnului nostru ca o cinste din partea Tată-
lui, prin care se va șterge orice urmă de rușine și dezonoare 
pe care El a avut-o de îndurat câtă vreme a trăit printre fiii 
oamenilor. Regii pământului s-au ridicat atunci să Îl judece, 
dar ei vor sta înaintea Lui, în ziua de apoi, pentru a fi jude-
cați. Stăpânitorii s-au sfătuit pentru a-L condamna, dar și ei 
vor sta înaintea tronului Său de judecată spre a fi condam-
nați. Ponțiu Pilat și marii preoți vor fi acolo, la fel și Cezar, 
ca toți cezarii, țarii, împărații, regii și prinții, care Îi vor 
aduce cinste lui Hristos, în cea mai smerită manieră, stând 
înaintea scaunului Său de judecată ca prizonieri, fiind exa-
minați de El. Nimeni nu-și va mai aminti atunci de sceptrul 
de trestie, căci El Își va zdrobi vrăjmașii cu toiagul de fier 
(Matei 12:20, Apoc. 19:15). Nu vor mai exista niciun fel de 
semne ale coroanei de spini, căci pe capul Său vor fi așezate 
multe diademe. Oamenii nu se vor mai putea gândi la El 
atunci ca la „omul suferinței”, cu chipul împovărat de întris-
tare, căci ochii Săi vor fi ca para focului și fața Sa străluci-
toare ca soarele în puterea lui. O, Cruce, orice ar fi fost ruși-
nos în legătură cu tine va fi șters pe veci înaintea fiilor oa-
menilor, căci acest Om va sta așezat pe tronul de judecată! 
Tatăl a hotărât să dea această cinste Fiului, și El o merită pe 
deplin. Ca Dumnezeu, Isus Hristos a avut o slavă alături de 
Tatăl dinainte de crearea lumii, dar, ca Dumnezeu-om, El are 
o glorie pe care Tatăl I-a dat-o drept răsplată a trudei Sale 
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de viață și de moarte, prin care a răscumpărat poporul Său. 
„Familiile popoarelor; dați Domnului, dați Domnului slavă și 
cinste!” (Ps. 96:7) este un îndemn pentru toți sfinții Lui, dar 
Dumnezeu, Tatăl cel veșnic, I-a făcut acest lucru Fiului Său, 
despre care a jurat că „orice genunchi Se va pleca înaintea 
Lui și că orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Dom-
nul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl” (Fil. 2:10-11). „Iată că a 
venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o 
judecată împotriva tuturor, și să îi încredințeze pe toți cei 
nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în 
chip nelegiuit, și de toate cuvintele de ocară, pe care le-au 
rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți” (Jud. 1:14-15).  

În ziua de apoi, Domnul nostru va judeca lumea atât 
ca Fiu al omului, cât și ca Fiu al lui Dumnezeu. Fiți siguri, 
așadar, de imparțialitatea Lui. El este Dumnezeu, și totuși 
Om, având o simpatie intensă atât cu regele cât și cu supușii 
lui, manifestându-Și harul chiar și față de cei rebeli, dar fiind 
totuși plin de dragoste bogată față de Tatăl și față de Legea Sa. 
Dacă ar fi să alegem un judecător, ce ființă am putea presu-
pune că este mai imparțială sau atât de imparțială precum 
Domnul, care „măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a 
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, fă-
cându-Se asemenea oamenilor” (Fil. 2:6-7)? O, binecuvântate 
Judecător, fii întronat dintr-o dată înaintea întregii creații! 

Verdictul Fiului Omului va fi final și ireversibil. 



80 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | NR. 2 | EVANGHELIA 

 

Odată ce Isus l-a pronunțat, nu va mai exista niciun apel, ni-
cio posibilitate de a corecta ceva, nicio șansă de a întoarce 
hotărârea. El însuși a spus: „aceștia vor merge în pedeapsa 
veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică” (Ma-
tei 25:46). Nu va exista nicio amânare în execuția pedepsei 
și nicio scăpare de la condamnare. Nu va exista nicio mân-
gâiere a inimii ca să o îndure și nicio posibilitate ca oamenii 
să treacă peste pedeapsă. Pedeapsa va fi aplicată cu toată 
grozăvia ei, fiind verdictul final al Judecătorului întregului 
pământ, pronunțat de Hristosul dragostei. Nu știu cum să 
vorbesc mai bine pe o astfel de temă, dar o las așa înaintea 
ta. Fie ca Duhul Sfânt să vorbească inimii tale! 

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața Zilei Domnului, pe 25 
mai 1879, la Metropolitan Tabernacle, Newington. 

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist 
englez și cel mai citit predicator din istorie, cu excepția acelora 
din Scriptură. S-a născut Kelvedon, Essex, Anglia.  
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IERTARE PENTRU CEL                        
MAI MARE PĂCĂTOS 
Jonathan Edwards (1703-1758) 

 

„Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare 
este!” (Ps. 25:11). 

 

Doctrina: Dacă venim cu adevărat la Dumnezeu pentru 
a căpăta îndurare, grozăvia păcatului nostru nu va constitui 
un impediment în calea iertării noastre. Iată lucrurile nece-
sare ca să venim cu adevărat la Dumnezeu, cerând îndurare: 

Trebuie să ne vedem ticăloșia și să fim conștienți 
de nevoia de a căpăta îndurare. Cei care nu sunt conștienți 
de starea lor pierdută nu pot să își îndrepte cu adevărat pri-
virile către Dumnezeu, pentru a primi îndurarea Lui, căci în-
săși noțiunea îndurării divine stă în bunătatea și harul lui 
Dumnezeu, manifestate față de cel pierdut. Fără a exista ti-
căloșie în obiectul îndurării, nu poate exista niciun fel de 
exersare a acesteia. A presupune că poate exista îndurare 
fără ticăloșie sau milă fără pierzare este o contradicție. De 
aceea, oamenii nu se pot considera obiecte potrivite ale în-
durării, dacă nu se știu mai întâi persoane ticăloase. Așadar, 
până când oamenii nu se vor afla într-o astfel de situație, 
este imposibil să vină la Dumnezeu pentru a primi îndurarea 
Lui. Ei trebuie să fie conștienți că sunt copii ai mâniei, că 



82 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | NR. 2 | EVANGHELIA 

 

Legea este îndreptată împotriva lor și că sunt expuși bleste-
mului ei – că mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor și că El 
este mânios în fiecare zi pe ei, atâta vreme cât ei se află sub 
vinovăția păcatului. Ei trebuie să știe că este un lucru foarte 
îngrozitor să fie obiectele mâniei lui Dumnezeu, că este 
foarte tragic ca El să le fie vrăjmaș, și că nu pot să suporte 
mânia Lui. Oamenii trebuie să fie conștienți că vinovăția pă-
catului îi face creaturi ticăloase, oricare ar fi bucuriile tem-
porare de care au parte; că nu pot fi altceva decât niște cre-
aturi ratate, mizerabile, atâta vreme cât Dumnezeu este mâ-
nios pe ei; că sunt fără putere și vor pieri, o pierzare veșnică, 
dacă Dumnezeu nu îi ajută. Oamenii trebuie să își vadă sta-
rea total disperată, pentru care nimeni și nimic nu poate face 
ceva; că ei stau agățați ca de un fir de păr deasupra prăpas-
tiei distrugerii veșnice, și că, dacă Dumnezeu nu ar avea milă 
de ei, în mod automat s-ar prăbuși în aceasta. 

1. Întrucât este infinită, îndurarea lui Dumnezeu 
este la fel de suficientă pentru iertarea celor mai mari 
păcate, cât și pentru a celor mai mărunte. Ceea ce este in-
finit este la fel de superior unui lucru mare după cum este 
prin comparație cu un lucru mic. Astfel, întrucât Dumnezeu 
este infinit de măreț, El este la fel de măreț prin comparație 
cu regii, după cum este măreț prin comparație cu cerșetorii. 
El este mai presus de cel mai mare înger, după cum este mai 
presus de cel mai neînsemnat vierme. Un lucru infinit nu 
poate fi măsurat în niciun fel prin comparație cu un lucru 
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finit. De aceea, întrucât îndurarea lui Dumnezeu este infi-
nită, ea trebuie să fie suficientă pentru iertarea tuturor pă-
catelor, după cum este suficientă pentru iertarea fiecăruia 
dintre păcate în parte. 

2. Dreptatea împlinită de Hristos este la fel de sufi-
cientă pentru îndepărtarea celei mai mari vinovății, ca și 
pentru cea mai măruntă. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, 
ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). „Oricine crede, este 
iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați 
prin Legea lui Moise” (F.A. 13:39). Dacă Dumnezeu ne vor-
bește astfel, toate păcatele acelora care vin la El pentru a că-
păta îndurare sunt acoperite, oricare ar fi ele. Și dacă drep-
tatea pentru acestea este îndeplinită, cu siguranță că nu mai 
este un lucru incredibil ca Dumnezeu să fie gata să le ierte. 
Așadar, întrucât Hristos a împlinit dreptatea pentru toate 
păcatele sau a satisfăcut cerințele suficiente pentru toate, a 
ierta cele mai mari păcate ale celor care vin într-o modalitate 
corectă la El pentru aceasta nu mai este în niciun fel un lucru 
lipsit de consecvență față de gloria atributelor divine. Dum-
nezeu poate acum să îi ierte pe cei mai mari păcătoși fără a 
aduce vreun prejudiciu onoarei sfințeniei Sale. Sfințenia lui 
Dumnezeu nu Îi permite să tolereze păcatul nici măcar pen-
tru o clipă, ci Îl conduce la a-Și mărturisi adecvat ura față de 
păcat. Dar, odată ce Hristos a satisfăcut dreptatea pentru pă-
cat, Dumnezeu poate acum să îl iubească pe păcătos și să nu 
mai privească deloc cu dezaprobare la păcat, indiferent cât 
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de mare ar fi fost acel păcătos [esența nu este că, de acum, 
Dumnezeu ar putea privi la păcat, tolerându-l, ci că Dumne-
zeu privește la păcătos prin intermediul lui Hristos - n.trad.]. 
A fost o mărturie suficientă a dezgustului lui Dumnezeu față 
de păcat atunci când El Și-a vărsat mânia asupra propriului 
Fiu, când Isus a luat vina păcatului asupra Persoanei Sale. 
Nimic nu poate arăta mai mult dezgustul lui Dumnezeu față 
de păcat decât acest lucru. 

Prin Hristos, Dumnezeu îl poate ierta pe cel mai 
mare păcătos fără a aduce vreun prejudiciu onoarei măre-
ției Sale. Onoarea măreției divine cere, fără îndoială, drep-
tate, dar suferințele lui Hristos repară pe deplin daunele pro-
duse asupra ei. Indiferent dacă prejudiciul ar fi foarte mare, 
dacă o persoană atât de onorabilă precum Hristos preia sluji-
rea de Mediator în favoarea ofensatorului și suferă atât de 
mult pentru el, acest lucru repară pe deplin daunele aduse 
măreției Cerului. Suferințele lui Hristos satisfac pe deplin 
dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu, ca Stăpân și Judecător 
suprem al lumii, cere pedepsirea păcatului. Judecătorul su-
prem trebuie să judece lumea conform unei reguli a dreptății. 
Legea nu este în nici un fel un impediment în calea iertării 
celui mai mare păcat, dacă oamenii vin cu adevărat la Dum-
nezeu, ca să primească îndurare: căci Hristos a împlinit Legea, 
El a purtat blestemul ei, în suferințele Lui. „Hristos ne-a răs-
cumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, 
fiindcă este scris: ‚Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’” 
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(Gal. 3:13).  

3. Hristos nu va refuza să îi mântuiască pe cei mai 
mari păcătoși, care vin într-o modalitate corectă la Dum-
nezeu pentru a primi îndurare, căci aceasta este lucrarea 
Lui. Lucrarea Lui este să fie Mântuitorul păcătoșilor; este lu-
crarea pentru care a venit în această lume și, de aceea, El nu 
Se va opune ei. El nu a venit să îi cheme la pocăință pe cei 
neprihăniți, ci pe păcătoși (Matei 9:13). Păcatul este chiar 
răul pentru care El a venit în lume ca să îl distrugă: de aceea, 
El nu Se va împotrivi oricărui om care va recunoaște că este 
foarte păcătos. Cu cât mai păcătos este omul, cu atât are mai 
mare nevoie de Hristos. Păcătoșenia omului a fost motivul 
venirii lui Hristos în lume. Medicul nu va obiecta în niciun 
fel la dorința de vindecare a unui om care vine la el și are 
mare nevoie de ajutorul lui. 

4. Gloria harului prin răscumpărarea făcută de Hris-
tos stă mult în suficiența lui pentru iertarea celor mai 
mari păcătoși. Întregul plan de mântuire are acest scop: să 
glorifice harul fără plată al lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut 
acest plan în inima Sa din veșnicie, anume să glorifice acest 
atribut al Său și, de aceea, El este mijlocul pentru salvarea pă-
cătoșilor, prin Hristos. Măreția harului divin este manifestată 
foarte mult în faptul că Dumnezeu îi mântuiește, prin Hristos, 
pe cei mai mari păcătoși. Cu cât este mai mare vinovăția unui 
păcătos, cu atât mai glorios și mai minunat este harul mani-
festat în iertarea Lui: „unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul 
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s-a înmulțit și mai mult” (Rom. 5:20). Hristos este proslăvit 
prin faptul că El Se dovedește suficient pentru răscumpăra-
rea acelora peste măsură de păcătoși, prin faptul că sângele 
Lui este suficient pentru spălarea celei mai mari vinovății, 
prin faptul că El este capabil să îi mântuiască pe oameni în 
chip desăvârșit, și prin aceea că El îl răscumpără până și pe 
cel mai mare ticălos. Este onoarea lui Hristos să îi mântu-
iască pe cei mai mari păcătoși, atunci când aceștia vin la El, 
așa cum este onoarea unui doctor care vindecă cele mai dis-
perate boli și răni. De aceea, fără îndoială, Hristos va fi dor-
nic să îi salveze pe cei mai mari păcătoși, dacă ei vin la El. El 
nu va da înapoi de la glorificarea Persoanei Sale și de la pro-
clamarea prețului și a meritelor sângelui Său. Văzând că El 
Și-a dat viața în acest în acest fel pentru răscumpărarea pă-
cătoșilor, El nu poate fi lipsit de dorința de a arăta că este 
capabil să îi răscumpere în chip desăvârșit. Dacă nu conști-
entizezi suficiența lui Hristos pentru iertarea ta, în lipsa unei 
neprihăniri de sine care să te justifice înaintea lui Dumne-
zeu, nu vei putea niciodată să vii și să fii acceptat de El. Calea 
prin care poți fi primit presupune să vii, nu pe baza vreunui 
curaj de sine, întemeiat pe faptul că, într-un fel, ai ajuns să 
fii o persoană mai bună, mai vrednică sau mai puțin nevred-
nică, ci pe baza simplei încurajări pe care ți-o oferă vrednicia 
lui Hristos și îndurarea lui Dumnezeu. 

*  *  * 
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Fragment din predica „Great Guilt No Obstacle to the Pardon of the Re-
turning Sinner”, din The Works of Jonathan Edwards, vol. 2,                    

retipărit de Banner of Truth Trust. 

*  *  * 

Jonathan Edwards (1703-1758): predicator american congre-
gaționalist, folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit de-a lun-
gul primei treziri religioase din America. S-a născut în East 
Windsor, colonia Connecticut. 
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O EVANGHELIE PENTRU CARE 
MERITĂ SĂ MORI 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi 
scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba 
pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghe-
lia harului lui Dumnezeu” (F.A. 20:24). 

 

Pavel spune că, prin comparație cu marele său obiec-
tiv, al predicării Evangheliei, nici măcar propria viață nu și-
a socotit-o prețioasă, chiar dacă noi suntem siguri că el a iu-
bit foarte mult viața. El avea aceeași dragoste de viață ca alți 
oameni și cunoștea că, dincolo de asta, viața lui era de o mare 
importanță pentru biserici și pentru cauza lui Hristos. În altă 
parte, el spunea că, „pentru voi, este mai de trebuință să ră-
mân în trup” (Fil. 1:24). El nu era obosit de viață și nici o 
persoană deșartă, care ar fi tratat viața ca și cum era un lu-
cru de neglijat. Pavel prețuia viața, pentru că prețuia timpul, 
lucrul din care este făcută viața, și asta avea implicații prac-
tice în fiecare zi și fiecare ceas, căci el „răscumpăra vremea, 
pentru că zilele sunt rele” (Efes. 5:16). Totuși, el le-a spus cu 
seriozitate prezbiterilor bisericii din Efes că nu și-a îndrăgit 
viața, prin comparație cu mărturia Evangheliei harului lui 
Dumnezeu. Conform versetului care ne stă înainte, apostolul 
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și-a privit viața ca pe o cursă ce trebuia alergată. Dar, cu cât 
alergăm mai repede într-o cursă, cu atât este mai bine. Evi-
dent, nu lungimea cursei este obiectul dorinței noastre. Sin-
gurul gând al unui alergător este cum să ajungă mai rapid la 
capătul cursei, ca să o câștige. El mănâncă pământul de sub 
picioarele sale, nu-i pasă de cursa pe care o parcurge decât 
atât cât știe că este calea pe care trebuie să alerge ca să 
ajungă la țintă. Așa a fost viața lui Pavel: toată energia spiri-
tului său a fost consacrată alergării după un singur obiectiv, 
anume ca să aducă în orice loc mărturia Evangheliei harului 
lui Dumnezeu. Iar viața pe care el a trăit-o aici, pe pământ, 
a prețuit-o doar pentru că era un mijloc folosit în acel scop. 
De asemenea, el a privit Evanghelia și lucrarea sa de mărturi-
sire ca pe o comoară sacră care îi fusese încredințată chiar de 
Domnul. El s-a privit ca vrednic să i se încredințeze Evanghe-
lia (1 Tes. 2:4), și s-a hotărât să fie credincios, chiar dacă ar fi 
putut să-l coste viața. Înaintea ochilor minții sale, el Îl vedea 
pe Mântuitorul luând în mâinile Sale străpunse cutia nepre-
țuită care adăpostește comoara cerească a harului lui Dumne-
zeu, și spunându-i: „Te-am răscumpărat cu sângele Meu, te-
am chemat cu Numele Meu, iar acum îți încredințez acest lu-
cru prețios, ca să îngrijești de el și să îl păzești chiar cu prețul 
sângelui tău. Te trimit să mergi în orice loc, în Numele Meu, 
și să te ridici făcând cunoscută Evanghelia harului lui Dum-
nezeu oricărui popor de sub cer”. Toți credincioșii ocupă, 
într-un anume sens, un loc asemănător. Niciunul dintre noi 
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nu suntem chemați să fim apostoli, și poate că nu toți suntem 
chemați să predicăm public Cuvântul lui Dumnezeu, dar toți 
avem însărcinarea de a fi o trâmbiță a adevărului pe pământ 
și să ne luptăm cu zel pentru credința dată sfinților odată pen-
tru totdeauna. O, dacă am face acest lucru în spiritul aposto-
lului Neamurilor! Credincioși fiind, suntem cu toții chemați la 
o anume formă de lucrare. Acest lucru ar trebui să transforme 
viața noastră într-o cursă și să ne determine să privim la noi 
înșine ca la păzitorii Evangheliei, întocmai cum purtătorii de 
stindard dintr-un regiment se consideră chemați să sacrifice 
totul pentru ocrotirea drapelului țării lor. 

Ce anume era această Evanghelie, pentru care Pavel 
era gata să moară? Nu orice lucru pe care îl numim „Evan-
ghelie” poate să producă un astfel de entuziasm. Există în 
zilele noastre anumite evanghelii pentru care n-aș fi dispus 
să mor și pentru care nu i-aș recomanda nimănui nici măcar 
să trăiască, întrucât sunt evanghelii care se vor disipa în de-
cursul câtorva ani de acum înainte. Nu merită niciodată să 
mori pentru o doctrină care ea însăși va muri. Am trăit sufi-
cient ca să văd ridicându-se, înflorind și decăzând o duzină 
de evanghelii noi. Cei ce le promovează mi-au spus cu multă 
vreme în urmă că învățătura mea veche, calvinistă, este de-
mult îmbătrânită și expirată. Apoi am auzit că învățătura 
evanghelică, sub orice formă a ei, era privită ca un lucru care 
ține de trecut și care ar trebui, cumva, înlocuită de „gândirea 
avansată”. Cu toate acestea, a existat o Evanghelie în lume 
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care a fost constituită din adevăruri pe care creștinii nu le-
au pus niciodată sub semnul întrebării. A existat cândva în 
biserică o Evanghelie pe care credincioșii au strâns-o la piep-
tul lor, ca și cum ar fi fost însăși viața sufletelor lor. A existat 
o Evanghelie în lume care a provocat entuziasm și a cerut 
sacrificiu. Zeci de mii se întâlneau pentru auzirea acestei 
Evanghelii, cu riscul vieților lor. Bărbații au proclamat-o 
chiar și atunci când s-au aflat în dinții tiranilor, când au su-
ferit pierderea tuturor lucrurilor, au mers pentru ea în în-
chisoare și la moarte, cântând psalmi în tot acest timp. A ră-
mas oare între noi o astfel de Evanghelie? Sau cumva am 
ajuns pe tărâmul poveștilor, unde sufletele sunt înfometate 
pentru că se hrănesc doar cu presupuneri și devin incapabile 
de zel și încrezătoare? Ar trebui acum ca ucenicii lui Isus să 
fie hrăniți din spuma gândurilor și din vântul imaginației, 
din care să devină apoi oameni cerebrali și cu mintea descu-
iată? Nu, dimpotrivă, n-ar trebui să ne întoarcem la hrana 
substanțială a revelației infailibile și să strigăm către Duhul 
Sfânt, cerându-I să ne hrănească din Cuvântul Său inspirat? 

Ce anume este această Evanghelie, pe care Pavel a 
prețuit-o mai mult decât propria viață? El a numit-o 
„Evanghelia harului lui Dumnezeu”. Ceea ce l-a uimit cel mai 
mult pe apostol în Evanghelie era că ea constituia un mesaj 
al harului și doar al harului. Dincolo de muzica veștii bune, 
o notă anume a sunat mai tare decât toate celelalte și a în-
cântat urechea apostolului. Acea notă era harul – harul lui 
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Dumnezeu. El a văzut acea notă ca reprezentativă pentru în-
tregul cântec: Evanghelia era „Evanghelia harului lui Dum-
nezeu”. În aceste zile, acel cuvânt, harul, nu mai este auzit 
atât de des: ni se vorbește despre îndatoriri morale, despre 
ajustări științifice și despre progres omenesc, dar cine ne 
mai vorbește despre „harul lui Dumnezeu”, dacă nu acești 
câțiva oameni de modă veche, care vor pleca în curând dintre 
noi? Ca unul dintre acești indivizi învechiți, voi încerca și eu 
să trâmbițez acest cuvânt, harul, astfel încât cei care îi aud 
sunetul bucuros să fie fericiți, și ca aceia care îl disprețuiesc 
să fie străpunși în inimă. 

Harul este esența Evangheliei. Harul este singura 
speranță pentru această lume decăzută! Harul este singura 
mângâiere a sfinților care privesc în sus, spre slavă! Este po-
sibil ca Pavel să fi avut o imagine mai clară asupra harului 
decât chiar Petru, Iacov sau Ioan, și, de aceea, el i-a dedicat 
harului atât de mult spațiu în Noul Testament. Ceilalți autori 
apostolici l-au depășit pe Pavel în anumite aspecte, dar Pavel 
rămâne primul și cel dintâi în ce privește profunzimea și cla-
ritatea învățăturii sale despre har. Avem nevoie din nou de 
Pavel, sau cel puțin de evanghelismul și claritatea paulină. 
Pavel ar scurta lucrarea acestor evanghelii noi și le-ar spune 
celor care umblă după ele: „Mă mir că treceți așa de repede 
de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evan-
ghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oa-
meni care vă tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui 
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Hristos” (Gal. 1:6-7).  

Vreau să încerc să explic, pe scurt, felul cum Evan-
ghelia este vestea bună a harului: Evanghelia este un anunț 
care ne spune că Dumnezeu este pregătit să îl trateze pe 
omul vinovat în baza favorii fără plată și a îndurării pure. 
Nu ar exista niciun fel de veste bună dacă am spune că Dum-
nezeu este drept căci, în primul rând, aceasta nu ar fi o nou-
tate. Noi știm deja că Dumnezeu este drept, fiindcă până și 
conștiința naturală îl învață pe om acest lucru. De asemenea, 
nici faptul că Dumnezeu va pedepsi păcatul și va răsplăti ne-
prihănirea nu este deloc o noutate. Și chiar dacă ar fi fost o 
noutate, n-ar fi fost o veste bună, pentru că toți am păcătuit 
și, în baza dreptății divine, ar trebui să pierim. Dar este o 
noutate, și o veste extraordinar de bună faptul că Judecătorul 
tuturor este pregătit să ierte nelegiuirea și să justifice pe pă-
cătos. Este o veste bună pentru cel păcătos că Domnul va 
șterge păcatul, îl va acoperi pe păcătos cu neprihănire și îl va 
primi în harul Lui, și aceasta nu pe baza vreunui lucru pe 
care el l-ar fi făcut sau l-ar putea face vreodată, ci exclusiv 
datorită harului suveran. Chiar dacă noi toți suntem vino-
vați, fără excepție, și toți am merita pe bună dreptate să fim 
condamnați pentru păcatele noastre, Dumnezeu este gata să 
ne scoată de sub blestemul Legii Sale și să ne dea toate bine-
cuvântările oamenilor neprihăniți, ca pe un act al purei în-
durări. Acesta este un mesaj pentru care merită să mori, 
anume că, prin legământul harului, Dumnezeu poate fi drept 
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și totuși să îl îndreptățească pe acela care crede în Isus; că El 
poate fi Judecătorul drept al oamenilor și totuși oamenii care 
cred în El pot fi îndreptățiți fără plată, prin harul Lui, prin 
răscumpărarea care este în Hristos Isus! Faptul că Dumne-
zeu este îndurător și plin de har, fiind gata să îl binecuvân-
teze pe cel mai nevrednic, este o veste minunată, care merită 
ca omul să își petreacă 100 de vieți proclamând-o. Inima tre-
saltă în mine când repet această veste bună și când îi vestesc 
celui penitent, celui doborât și celui disperat că, chiar dacă 
păcatele lor merită Iadul, totuși harul poate să le dea Cerul 
și poate să-i facă potriviți pentru el – și aceasta ca un act 
suveran al dragostei, în totalitate independent de caracterul 
și meritele lor. Întrucât Domnul a spus, „Voi avea milă de 
oricine-Mi va plăcea să am milă; și Mă voi îndura de oricine-
Mi va plăcea să Mă îndur” (Rom. 9:15), există nădejde pentru 
cel mai deznădăjduit. Întrucât „nu atârnă nici de cine vrea, 
nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă” (Rom. 
9:16), există o ușă a speranței deschisă pentru cei care altfel 
ar putea să cadă pradă disperării. Da, pot să înțeleg de ce era 
Pavel cuprins de un entuziasm sfânt la descoperirea harului 
fără plată! Pot să înțeleg de ce era el gata să își dea viața ca 
să le poată vesti semenilor lui păcătoși acel har care dom-
nește prin neprihănire în viața veșnică. 

Dar Evanghelia ne vorbește mai mult decât aceasta 
și ne spune că, atunci când îi tratează pe oameni pe baza 
harului fără plată, chiar Dumnezeu Tatăl a îndepărtat 
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marele obstacol care a stat în calea îndurării. Dumnezeu 
este drept, iar acesta este un adevăr sigur. Până și conștiința 
omului știe că este adevărat, iar aceasta nu rămâne niciodată 
mulțumită până ce nu va vedea apărată dreptatea lui Dum-
nezeu. De aceea, pentru ca Dumnezeu să poată trata cu oa-
menii în baza îndurării Sale depline, El L-a dat pe singurul 
Lui Fiu, astfel ca, prin moartea Lui, Legea să fie împlinită și 
principiile veșnice ale stăpânirii Sale să fie întărite. Isus a 
fost rânduit să stea în locul omului, să poarte păcatul omului 
și să îndure pedeapsa vinovăției omului. Cât de clar ne arată 
Isaia acest lucru în capitolul 53 al cărții sale! Omul este acum 
salvat, în siguranță, pentru că porunca nu este lepădată și 
nici pedeapsa nu este anulată. Tot ceea ce putea să ceară cea 
mai strictă dreptate a fost făcut și suferit, și totuși harul are 
mâinile libere pentru a distribui iertarea după cum dorește. 
Cel dator este eliberat, căci datoria este plătită. Privește la 
Mântuitorul aflat pe cruce și ascultă-L pe profetul care 
spune: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obiș-
nuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de 
la El, și noi nu L-am băgat în seamă” (Isaia 53:3). Aici, totul 
este prin har. 

Fraților, harul lui Dumnezeu a rezolvat totul, plă-
nuind și acceptând o ispășire și, în special oferind acea 
ispășire cu prețul vieții Sale. Aici stă minunăția harului! 
Cel care a fost insultat, tocmai El aduce împăcarea! El a avut 
un singur Fiu și, înainte de a apărea orice fel de obstacol în 
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calea Sa, pentru a trata cu oamenii pe baza harului deplin, El 
a luat acel Fiu din sânul Său, I-a permis să îmbrace natura 
noastră fragilă și, în acea natură, I-a dat voie să moară, Cel 
drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. „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” (1 Ioan 4:10). 
Aceasta este, deci, Evanghelia harului lui Dumnezeu – anume 
că Dumnezeu este capabil, fără a face nedreptate, să trateze 
cu oamenii într-o modalitate a harului total, complet separat 
de păcatele sau meritele lor, întrucât păcatele lor au fost arun-
cate asupra Fiului Său drag, Isus Hristos, care S-a oferit pen-
tru a face împlinirea completă a dreptății divine, așa încât 
Dumnezeu este glorios în sfințenie și totuși bogat în îndurare. 
Da, iar Pavel înțelege că este ceva vrednic de predicat aici. 

Pentru împlinirea scopurilor harului, a fost necesar 
mai apoi ca un mesaj al Evangheliei să fie lansat, plin de 
promisiune, încurajare și binecuvântare. Cu adevărat, acel 
mesaj ne-a fost adus și nouă, căci acea Evanghelie pe care o 
predicăm astăzi este plină de har, până la temelia ei. Evan-
ghelia ne vorbește în acest fel: păcătosule, așa cum ești, în-
toarce-te la Domnul, și El te va primi cu har și te va iubi fără 
să ceară un preț pentru dragostea Lui! Dumnezeu a spus: „le 
voi ierta nelegiuirile, și nu-Mi voi mai aduce aminte de pă-
catele și fărădelegile lor” (Evrei 8:12). Datorită lui Hristos – 
nu datorită agoniei tale, a lacrimilor tale sau a întristărilor 
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tale – El va îndepărta păcatele tale atât de departe de tine pe 
cât este răsăritul de apus (Ps. 103:12). El a spus că, „de vor fi 
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; 
de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). 
Poți veni la Isus așa cum ești, și El îți va da răscumpărarea 
deplină atunci când crezi în El. Domnul spune astăzi: „Nu te 
uita în interiorul tău, ca și cum ai căuta după vreun merit 
acolo. Nu, ci privește la Mine, și fii mântuit. Eu te voi bine-
cuvânta fără să existe merite din partea ta, după ispășirea 
făcută de Hristos Isus”. El te îndeamnă: „Nu privi în interio-
rul tău ca și cum ai căuta putere pentru viața viitoare: Eu am 
devenit atât tăria cât și mântuirea ta, căci atunci când erai 
fără putere, la vremea cuvenită, Hristos a murit pentru cei 
nelegiuiți”. Mesajul Evangheliei vorbește despre har pentru 
că este îndreptat către aceia care nu pot găsi în ei nimic al-
tceva decât nevoia lor. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, 
ci cei bolnavi. Hristos nu a venit să-i cheme la pocăință pe 
cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Veniți, deci, voi, cei ce sun-
teți bolnavi moral; voi, cei ale căror fețe sunt albe de lepra 
păcatului – veniți, fiți bineveniți, pentru voi este proclamată 
această Evanghelie fără plată, prin autoritatea lui Dumne-
zeu! Cu siguranță că un astfel de mesaj merită orice efort 
spre a-l răspândi, și el este atât de binecuvântat, atât de 
dumnezeiesc, încât putem cu bucurie să ne vărsăm chiar și 
sângele pentru proclamarea lui. 

Mai apoi, fraților, pentru ca această binecuvântare 
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a Evangheliei să poată veni înaintea oamenilor, harul lui 
Dumnezeu a adoptat o metodă potrivită stării lor. „Cum 
pot să fiu iertat?”, spune unul, „zi-mi repede și cu adevărat!” 
„Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). Dum-
nezeu nu îți cere nici fapte bune, nici sentimente bune, ci 
doar ca să fii dornic să accepți ceea ce El îți dă fără plată. El 
mântuiește oamenii în baza credinței. Aceasta este credința: 
ca tu să crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să îți 
încredințezi viața în mâna Lui: „Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să 
se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Dacă tu crezi, ești 
mântuit. Mântuirea este „prin credință, pentru ca să fie prin 
har” (Rom. 4:16).  

Te gândești cumva că, poate, credința însăși pare ceva 
imposibil de atins? Atunci, privește la faptul că în Evanghelia 
harului lui Dumnezeu ni se spune că până și credința este 
darul lui Dumnezeu și că El produce această credință în oa-
meni, prin Duhul Lui cel Sfânt. Fără lucrarea Duhului, oame-
nii rămân morți în greșelile și păcatele lor. O, ce har este 
acesta! Credința, chiar dacă este poruncită, este în egală mă-
sură dăruită! „Dar”, spune cineva, „dacă ar fi să cred în Hris-
tos și ca păcatele mele trecute să fie iertate, totuși mă tem ca 
nu cumva să mă întorc la păcat, fiindcă nu am nicio putere 
prin care să mă păstrez curat pe viitor”. Atenție! Evanghelia 
harului lui Dumnezeu este aceasta: că El te va păzi până la 
sfârșit, va păstra viu în tine focul pe care El îl aprinde, căci 
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El spune: „Eu dau oilor Mele viața veșnică”, și „oricui va bea 
din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete” (Ioan 
4:14). Oile lui Hristos nu vor pieri niciodată, și nimeni nu le 
va putea smulge din mâna Lui. Auzi acest lucru, tu, cel vino-
vat, care simți că nu ai niciun merit ca să ceri harul lui Dum-
nezeu? Harul Lui fără plată vine la tine, îți este dat. Dacă ești 
făcut dornic să îl primești, ești chiar din această zi un om 
mântuit, și ești mântuit pe vecie, dincolo de orice întrebare. 
Spun lucrul acesta din nou: aceasta este o Evanghelie atât de 
vrednică să fie predicată, încât pot să îl înțeleg pe Pavel când 
a spus: „eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar 
fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și 
slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu” (F.A. 20:24).  

Pari înclinat să accepți calea și metoda harului? Dă-
mi voie să te testez. Unii oameni cred că ei iubesc un lucru, 
și totuși nu fac asta, pentru că au greșit cu privire la acel 
lucru. Înțelegi că nu poți avea nicio pretenție de la Dumne-
zeu? El spune: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am 
milă; și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur” 
(Rom. 9:15). Când vine vorba de harul pur, nimeni nu poate 
să aibă vreo pretenție. În fapt, nici nu poate exista vreo pre-
tenție. Dacă este prin har, atunci nu este ceva datorat, și dacă 
este ceva datorat, atunci nu este prin har. Dacă Dumnezeu 
vrea să mântuiască un om și să îl lase pe altul să piară în 
păcatul lui, acel alt om nu poate îndrăzni să conteste acest 
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lucru înaintea lui Dumnezeu. Sau, dacă el ar face totuși asta, 
răspunsul este, „Nu pot face ce vreau cu ce este al Meu?” O, 
dar tu acum pari să te comporți ca și cum ai stăpâni peste 
lucruri! Vezi, mândria ta se revoltă împotriva suveranității 
harului. Dă-mi voie să te conduc înapoi. Chiar dacă nu poți 
avea nicio pretenție, există un alt adevăr care îți zâmbește: 
anume că nu există niciun obstacol ca să obții îndurarea. 
Dacă, pentru a fi primit înaintea lui Dumnezeu, nu ai nevoie 
de nicio faptă de bunătate, întrucât totul trebuie să vină din 
harul pe care El îl dă, atunci niciun lucru rău pe care l-ai fi 
făcut nu te poate lăsa în afara acelui har. Oricât de vinovat 
ai fi, Domnul îți poate arăta har. În alte cazuri, El l-a chemat 
la Sine pe cel mai mare dintre păcătoși: de ce nu ar fi și cazul 
tău? Nicio agravare a păcatului, nicio continuare în păcat, 
nicio profunzime a păcatului nu poate fi un motiv pentru 
care Dumnezeu să nu privească la tine cu har, căci, dacă doar 
harul pur, și nimic altceva decât harul, trebuie căpătat, 
atunci până și cel mai negru, cel mai pătat dintre oameni, 
poate fi mântuit. În cazul acestui om, există loc ca harul să 
se manifeste în măreția lui. I-am auzit pe unii oameni scu-
zându-se pe baza doctrinei alegerii și spunând, „Dar dacă eu 
nu sunt ales?” Mi s-ar părea mult mai înțelept să spunem, 
„Dar dacă sunt ales?” Da, sunt ales dacă cred în Isus, căci nu 
a existat niciodată vreun suflet care să se bizuie pe ispășirea 
lui Hristos și care să nu fi fost ales de Dumnezeu dinainte de 
întemeierea lumii (Efes. 1:4).  
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Aceasta este Evanghelia harului lui Dumnezeu, și 
știu că ea atinge inimile multora dintre voi. Ea adesea 
stârnește sufletul meu ca sunetul unei muzici de la un marș 
militar, făcându-mă să mă gândesc la harul Domnului meu, 
manifestat din veșnicia cea veche, un har care este constant 
în alegerea lui și care va fi constant în această lucrare, până 
când toate lucrurile vizibile vor dispărea ca niște scântei care 
zboară dintr-un foc. Inima este bucuroasă în mine să pot 
predica harul fără plată și dragostea jertfitoare. Există ceva 
în Evanghelia harului fără plată care merită predicat, ceva 
care merită ascultat, ceva pentru care merită să trăim și ceva 
pentru care merită să murim! 

Prietene, dacă Evanghelia nu a făcut nimic pentru tine, 
păzește-ți limba și nu vorbi împotriva ei. Dar dacă Evanghe-
lia a făcut pentru tine ceea ce a făcut pentru unii dintre noi, 
dacă a schimbat direcția vieții tale, dacă te-a ridicat din 
groapa deznădejdii și te-a făcut să stai pe tron, dacă este pâi-
nea și băutura ta zilnică, dacă este însăși centrul și soarele 
vieții tale – atunci adu o mărturie constantă pentru ea. Dacă 
Evanghelia a devenit pentru tine ceea ce este pentru mine, 
lumina cea mai de preț a inimii, esența ființei mele, atunci 
propovăduiește-o, spune-o tuturor; oriunde vei merge, fă ca 
oamenii să o cunoască, chiar dacă o resping, căci pentru tine 
este puterea lui Dumnezeu spre mântuire și așa va fi pentru 
orice om care crede. Timpul meu s-a dus, dar vreau să vă 
mai rețin un minut pentru a vă reaminti motivele pentru 
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care noi, fraților, trebuie să trăim pentru a face cunoscută 
Evanghelia harului lui Dumnezeu. 

În primul rând, pentru că este, mai presus de orice, 
singura Evanghelie din lume. Aceste evanghelii din vremea 
noastră, care se înmulțesc precum ciupercile, dar care vin și 
pleacă precum un ziar ieftin, care astăzi este căutat, dar mâine 
este aruncat deoparte, nu pot avea niciun fel de pretenție să 
capteze zelul vreunui om. Dar pentru a auzi Evanghelia haru-
lui lui Dumnezeu merită să mergi multe mile, și, dacă ea ar fi 
prezentată clar în toate bisericile și capelele noastre, vă ga-
rantez că am vedea foarte puține scaune goale: oamenii ar 
veni să o audă, pentru că întotdeauna au făcut așa. Ceea ce 
înfometează turma până la punctul la care aceasta uită de pă-
șune este evanghelia lipsită de har. Omul are nevoie de ceva 
care să îi bucure inima în mijlocul trudei sale și să îi dea spe-
ranță atunci când se simte păcătos. Așa cum cel însetat are 
nevoie de apă, omul are nevoie de Evanghelia harului lui 
Dumnezeu. După cum nu există doi sori pe cer, nu există nici 
două evanghelii în lume. Există o singură atmosferă din care 
să respirăm și o singură Evanghelie prin care să trăim. 

În al doilea rând, pentru că este spre slava lui Dum-
nezeu. Vezi cum ea Îl glorifică pe Dumnezeu? Îl smerește pe 
păcătos, îl face pe om să fie nimic, iar pe Dumnezeu totul în 
tot. Îl așează pe Dumnezeu pe tron și îl târăște pe om în ță-
rână, apoi, suav, îi conduce pe oameni la închinarea și reve-
rența față de Dumnezeul oricărui har, care iartă nelegiuirea 
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și păcatul. 

De aceea, răspândiți această Evanghelie. Răspândiți-
o, pentru că astfel Îl veți glorifica pe Hristos. O, dacă El ar 
veni aici în această dimineață, cât de bucuroși am fi cu toții 
să Îi deschidem calea! Cu câtă devoțiune L-am adora! Dacă 
am vedea acel Cap, acel drag Cap măreț, nu ne-am pleca în 
închinare cu toții? Și dacă El ne-ar spune apoi, „Dragilor, v-
am încredințat Evanghelia Mea. Țineți-vă strâns de ea, așa 
cum ați primit-o! Nu ascultați la invențiile oamenilor, ci ți-
neți-vă strâns de adevărul pe care l-ați primit, și mergeți și 
propovăduiți Cuvântul Meu, căci am și alte oi, care nu sunt 
încă în staulul Meu, și care trebuie aduse în el. Aveți încă 
frați care sunt rătăcitori, și care trebuie să se întoarcă 
acasă!” Vă spun că, dacă v-ar privi pe fiecare în față și vi s-
ar adresa astfel, sufletul vostru ar răspunde, „Doamne, voi 
trăi pentru Tine! Te voi face cunoscut! Voi muri pentru Tine, 
dacă astfel trebuie să propovăduiesc Evanghelia lui Isus 
Hristos”. 

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în Ziua Domnului, pe data de 12 au-
gust 1883, la Exeter Hall, republicată de Pilgrim Publications. 

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist 
englez și cel mai citit predicator din istorie, cu excepția acelora 
din Scriptură. S-a născut Kelvedon, Essex, Anglia. 
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