


 

 
 
 
 
 

Păcatele credincioșilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  



 

A R T H U R  W .  P I N K  
 
 
 

P Ă C A T E L E  
C R E D I N C I O Ș I L O R  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

MAGNA GRATIA 



 

PĂCATELE CREDINCIOȘILOR 
Arthur W. Pink 

 

Copyright © 2018, 2022 Editura MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Nicio 
parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă în orice formă și 
prin orice mijloace – electronice, mecanice, prin fotocopiere, microfilmare, înregistrare 
sau alt fel – cu excepția unor citate scurte în recenzii, fără permisiunea prealabilă a deți-
nătorului drepturilor de autor. 

Publicat în original sub titlul The Sins of the Saints. 

Traducerea: Ninel Lazăr. Corectura: Monica Lazăr. DTP: MG Studios 

Dacă nu este precizat altfel în text, citatele biblice sunt preluate din Biblia Cornilescu, 
ediția revizuită. Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea 
Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016. Folosit cu permisiune. Re-
ferințele biblice notate cu NTR sunt preluate din Biblia, Noua Traducere Românească 
(NTR). Copyright 2007, 2010, 2016 de Biblica Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Fo-
losit cu permisiune. Toate sublinierile din citatele biblice îi aparțin autorului. 

Editura MAGNA GRATIA nu susține în mod necesar toate punctele de vedere ale au-
torilor pe care îi publică. 

 

„Să nu furi” (Exod 20:15).  
Respectă drepturile de autor și efortul depus pentru publicarea acestei cărți! Cerințele 
MAGNA GRATIA privind drepturile de autor pot fi consultate la adresa de internet 

www.magnagratia.org/copyright.html. 
 
  

 
 

Editura MAGNA GRATIA 
Str. Liliacului nr.26, 

Dascălu-Ilfov 077075 
Email: contact@magnagratia.org 
Internet: www.magnagratia.org 

  



 

 

 

 

Cuprins 

 

 

 

Introducere  7 

Capitolul 1. Acela care a căzut în greșeală  11 

Capitolul 2. Ar fi posibil totuși ca un credincios adevărat să piară?
  17 

Capitolul 3. Care sunt consecințele faptului că un credincios încă                
păcătuiește?  27 

Capitolul 4. Păstrarea și perseverența credinciosului        37 

Despre MAGNA GRATIA 

  



 

  



7 

 
INTRODUCERE 

 

În orice credincios rămâne înclinația de a păcătui. Naște-
rea din nou nu presupune, așa cum afirmă atât de mulți, o 
schimbare totală a inimii, și nici o îndepărtare totală a naturii 
firești, ci constă în primirea unei naturi cu totul nouă. Naște-
rea din nou nu este nici eliminarea și nici transformarea natu-
rii vechi, ci comunicarea și aducerea unei noi naturi, a unei 
naturi spirituale, a unei naturi divine. În orice persoană năs-
cută din nou există două naturi – cea veche și cea nouă – firea 
și duhul – despre care apostolul Pavel ne spune că sunt opuse 
una alteia, războindu-se una cu alta. Întrucât natura veche, 
firească, rămâne în credincios atâta vreme cât el trăiește în 
trup pe pământ, rămâne mereu și posibilitatea de a păcătui. 

Chiar dacă acest lucru este adevărat, totuși cel credincios 
este responsabil să nu păcătuiască. Moartea lui Hristos a anu-
lat dependența celui credincios de păcat. Crucea ne-a eliberat 
de stăpânirea păcatului. Cândva, noi eram robi ai păcatului, 
dar acum el nu mai are dreptul să ne controleze viețile. Cu-
vântul lui Dumnezeu interzice aceasta: „Veniți-vă în fire, 
cum se cuvine, și nu păcătuiți!” (1 Cor. 15:34). „După cum 
Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea 
voastră” (1 Petru 1:15). Duhul Sfânt care locuiește în noi 
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condamnă păcatul. Trupurile noastre sunt templul Lui, și 
este îndatorirea noastră să excludem orice lucru care ne-ar pu-
tea pângări în vreun fel. Harul lui Dumnezeu respinge păca-
tul. Făgăduința Domnului nostru este aceasta: „Harul Meu 
îți este de ajuns”. Resursele Dumnezeirii ne sunt puse la dis-
poziție. Dacă vrem să o folosim, toată puterea este de partea 
noastră. Niciun credincios nu mai este obligat să păcătuiască, 
și nu există nicio scuză legitimă pentru a tolera păcatul. Dar 
rămâne realitatea că toți credincioșii mai păcătuiesc. „Fiindcă 
pe pământ nu este nici un om fără prihană, care să facă binele 
fără să păcătuiască” (Ecl. 7:20). Orice credincios păcătuiește 
în fiecare zi din viața lui, fiind vorba atât de păcate în sens ne-
gativ, cât și în sens pozitiv [prin omitere – n.tr.]. Prin aceasta 
nu vrem să spunem că el încalcă legile țării sau că încalcă în 
mod deliberat una dintre Cele 10 Porunci, ci vrem să spunem 
că el eșuează în a respecta întocmai standardul sfințeniei reve-
lat în Cuvântul lui Dumnezeu. Până și gândul nebuniei este 
păcat (Prov. 24:9). Anxietatea și îngrijorarea sunt și ele păcă-
toase, pentru că sunt interzise de Scriptură. Lăcomia este de 
asemenea păcătoasă, mândria este păcătoasă, la fel ca lenevi-
rea, așa încât cine ar putea pretinde că este nevinovat? „Dacă 
zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este 
în noi” (1 Ioan 1:8). 

Deși este adevărat că orice credincios păcătuiește, și face 
asta zilnic, așa încât el eșuează să se ridice la standardul sfințe-
niei revelat în Cuvântul lui Dumnezeu, și nu umblă perfect 
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după „exemplul” lăsat nouă de Domnul Isus Hristos, totuși 
trebuie să insistăm asupra faptului că există o diferență funda-
mentală în acest sens între cel credincios și cel necredincios. Cel 
necredincios este „rob (sclav) al păcatului” (Ioan 8:34), în timp 
ce credinciosul a fost „eliberat” de sub puterea păcatului (Ioan 
8:36). Mai mult, citim că „oricine rămâne în El, nu păcătu-
iește; oricine păcătuiește, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 
Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihă-
nire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine pă-
cătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la în-
ceput. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului” (1 Ioan 3:6-8). Aceste versete nu vor să spună că 
umblarea zilnică a celui credincios este fără păcat, ci că cel cre-
dincios nu va avea o viață în care va practica păcatul. Timpul 
verbului din aceste versete trebuie observat cu atenție. Tim-
pul folosit este prezentul continuu: „oricine păcătuiește” – 
adică acela care păcătuiește continuu, acesta fiind sensul ex-
presiei: acela care face o regulă din a păcătui. Observați că nu 
se spune, „acela care păcătuiește este de la diavolul”, ci sensul 
este că acela care duce o viață continuă de păcat se află în 
această situație. În același fel, „acela care trăiește [practică] în 
neprihănire, este neprihănit”. Apostolul se referă la cursul ge-
neral și tendința continuă a trăirii noastre. El vorbește despre 
lucrurile pe care le facem ca obiceiuri în viețile noastre. Viața 
creștinului este, în ansamblul ei, neprihănită, și deși, ca și Da-
vid, el ar putea să rătăcească de pe calea cea dreaptă, totuși el 
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se va întoarce pe ea; deși, ca și Petru, el poate să eșueze în cea-
sul încercării, totuși el se va pocăi; ca și Pavel, el poate păcătui 
cu buzele sale (F.A. 23:3-5), dar el își va mărturisi greșeala; iar 
în final se va vedea că viața sa completă va fi caracterizată și 
sumarizată ca fiind unul dintre cei care „trăiesc în neprihă-
nire”. 

Înainte de a intra în detalii cu privire la tema noastră, tre-
buie să subliniem acest lucru clar și cu credincioșie. Citito-
rule, dacă iubești păcatul, nu ești un copil al lui Dumnezeu, 
căci Dumnezeu este sfânt. Dacă trăiești pentru a place eului 
și te bucuri de plăcerile păcatului, nu ești creștin, căci un creș-
tin se leapădă de sine, își ia crucea și Îl urmează pe Hristos; un 
creștin se supune domniei lui Hristos, și știm că niciun om 
nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă atunci când cedezi ispitei 
nu ești zdrobit în inimă, dacă faptul că L-ai jignit pe Domnul 
Dumnezeu nu este urmat de mâhnire și pocăință autentice, 
aceasta este dovada că nu ai fost niciodată născut din nou; 
căci dacă un credincios real păcătuiește, el Îl „întristează” pe 
Duhul Sfânt în el, iar Duhul îl va determina să sufere pentru 
greșeala lui. Dacă nu „fugi de poftele tinereții” (2 Tim. 2:22), 
dacă nu te lupți în trupul tău pentru a-l „ține în stăpânire” (1 
Cor. 9:27), dacă nu te „dai pe tine însuți lui Dumnezeu” 
(Rom. 6:13), n-ai niciun motiv să concluzionezi că ai fi mem-
bru al familiei credinței.  
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Capitolul 1 

ACELA CARE A CĂZUT                       
ÎN GREȘEALĂ 

 

Dar cum rămâne cu cel care a căzut „deodată în greșeală” 
(Gal. 6:1)? Cum rămâne cu cel care își dorește din toată inima 
și care se străduiește zilnic să fie plăcut lui Dumnezeu și să Îl 
glorifice pe Hristos, care caută mai întâi Împărăția lui Dum-
nezeu și neprihănirea Lui (Matei 6:33), dar care, totuși, este 
conștient că greșește în multe feluri (Iacov 3:2)? Care sunt 
consecințele unor astfel de păcate în viața credinciosului? 

CREDINCIOSUL NU ÎNCETEAZĂ SĂ FIE COPILUL LUI DUM-
NEZEU 

Un copil al lui Dumnezeu este născut din Duhul Sfânt și 
făcut părtaș naturii divine. Nașterea din nou este mult mai 
mult decât o reformare în aspectele exterioare  - ea este o re-
generare interioară. Nașterea din nou nu înseamnă întoarce-
rea unei noi pagini în viață, ci începutul unei vieți noi. În ce 
privește însăși natura aceasta, cel care a fost născut din nou 
nu mai poate să moară. Noi am fost născuți din nou dintr-o 
„sămânță nestricăcioasă [incoruptibilă – n. tr.]” (1 Petru 
1:23). Ar putea un lucru care este incoruptibil să moară? Im-
posibil (Efes. 2:5). Ar putea fi distruși cei care au fost înviați 
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spiritual? Imposibil. Nașterea din nou este o creație nouă (2 
Cor. 5:17). Se poate ca o ființă creată să fie ne-creată? Impo-
sibil. „Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăi-
nuiește în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adău-
gat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lu-
mea să se teamă de El” (Ecl. 3:14). 

CREDINCIOSUL NU ÎȘI PIERDE VIAȚA VEȘNICĂ 

Atunci când credinciosul păcătuiește, el nu își pierde vi-
ața veșnică; dar de ce? Pentru că ea este un dar – un dar fără 
plată de la Dumnezeu. „Darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 6:23). 
El n-a putut face nimic ca să merite acest dar (dacă ar fi putut, 
n-ar mai fi fost dar, ci ar fi fost o răsplată) și, implicit, el nu 
poate face nimic ca să nu îl mai merite.  

Mai mult, darul pe care Dumnezeu îl dă celui credincios 
este viața veșnică. Este nevoie să subliniez acest lucru. Dum-
nezeu i-a dat lui Adam o viață de testare: rămânerea în acea 
stare ținea de el, atâta vreme cât asculta de porunca lui Dum-
nezeu și refuza să mănânce din fructul oprit. Dumnezeu i-a 
dat poporului Israel o viață condiționată în Canaan: stăpâni-
rea lor continuă asupra Palestinei era dependentă de asculta-
rea lor de Decalogul divin și de abținerea lor de la idolatrie. 
Dar celui credincios în Hristos, Dumnezeu nu îi dă o viață 
probațională, nici o viață condiționată, ci viața veșnică. „Da-
rurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive” (Rom. 
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11:29, NTR). A spune că viața veșnică ar putea să se sfâr-
șească este o contradicție în termeni. 

CREDINCIOSUL NU PIERDE DUHUL SFÂNT. 

David s-a rugat: „Nu lua de la mine Duhul Tău cel 
Sfânt” (Ps. 51:11), dar acest lucru s-a petrecut în perioada Le-
gii. În contrast cu aceasta, în vremea harului, făgăduința 
Mântuitorului este aceasta: „Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El 
vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac” 
(Ioan 14:16). Credinciosul poate și într-adevăr Îl „întris-
tează” pe Duhul Sfânt, dar el nu Îl poate alunga complet.  

Din acest motiv, Duhul Sfânt locuiește în cel credincios 
nu în baza faptului că El găsește ceva meritoriu în sens perso-
nal în acel om, ci El locuiește în cel credincios în baza lucrării 
finalizate a lui Hristos, și nimic nu poate tulbura acest lucru. 
De aceea citim: „Să nu Îl întristați pe Duhul Sfânt al lui Dum-
nezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” 
(Efes. 4:30), adică până în ziua când vom fi glorificați în duh, 
suflet și trup. O demonstrare și confirmare remarcabilă a 
acestui fapt se poate vedea în cazul sfinților din Corint. Tre-
buie făcută precizarea că ei tocmai ieșiseră dintr-un păgânism 
idolatru și imoral, însă după ce este afirmat acest lucru, se 
arată că acești corinteni erau vinovați de cele mai mizerabile 
păcate. Ei erau schismatici;1 un frate îl ducea la judecată pe alt 
frate; și, ce era mai grav, unii profanaseră Cina Domnului, 

 
1 schismatic – care cauzează sau încearcă să cauzeze dezbinări într-o biserică. 
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transformând-o într-o beție. Și totuși, odată cu mustrarea, 
apostolul îi adresează acestei biserici cuvintele: „Nu știți că voi 
sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu lo-
cuiește în voi?” (1 Cor. 3:16). În ciuda păcatelor lor, sfinții din 
Corint nu pierduseră Duhul Sfânt! 

CREDINCIOSUL NU ÎȘI PIERDE DREPTUL LA RAI 

În momentul când noi credem, suntem făcuți potriviți și 
calificați pentru a intra în prezența Dumnezeului de trei ori 
sfânt. „Mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte 
de moștenirea sfinților, în lumină” (Col. 1:12). Această cali-
ficare a noastră nu stă în noi înșine, ci în Hristos. În conse-
cință, ea este perfectă și nu se poate schimba: „Căci printr-o 
singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce 
sunt sfințiți” (Evrei 10:14). Calificarea noastră pentru Rai nu 
depinde în niciun fel de slujirea noastră, de faptele noastre, de 
ascultarea noastră sau de credincioșia noastră, ci depinde în 
întregime și exclusiv de lucrarea finalizată a Domnului Isus 
pentru noi. Apostolul Pavel a fost la fel de pregătit pentru Rai 
în clipa când a fost născut din nou pe cât a fost la finele vieții 
lui de slujire devotată pentru Stăpânul lui. Calificarea fiului 
risipitor de a sta la masa tatălui a stat în roba neprihănirii cu 
care în mod obișnuit tatăl era îmbrăcat. Sfinții pe care Ioan i-
a văzut în templul ceresc al Regelui și-au spălat robele și le-au 
făcut albe în sângele Mielului. Doar sângele Lui prețios, și nu-
mai el, este ceea ce ne oferă dreptul la un locaș în casa Tatălui. 
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Pe scurt, noi suntem părtași ai moștenirii incoruptibile nu-
mai prin har, iar lipsa noastră de merite personale nu ne poate 
descalifica de la ea. Dacă păcătuirea l-ar descalifica pe credin-
cios de la Rai, nimeni n-ar putea ajunge acolo, fiindcă „toți 
greșim în multe feluri” (Iacov 3:2). Dar să nu presupunem că 
un om ar putea trăi cum îi place, ar putea trăi o viață de păcat 
deschis, consolându-se în același timp că, atunci când va 
muri, va ajunge în Rai. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, um-
blarea ta zilnică va dovedi acest lucru. Dacă ești creștin cu ade-
vărat, viața ta va demonstra aceasta, și dacă viața ta nu o de-
monstrează, atunci nu ești vrednic să porți numele de ucenic 
al Domnului Isus. Dacă ești una dintre „oile” Lui, Îl vei urma 
pe Păstor, nu vei umbla după „dorințele lumești” sau după 
căile lumii acesteia. Vei „asculta” (și nu vei neglija) „vocea” lui 
Hristos. 

CREDINCIOSUL NU VA PIERI 

Nici nu este nevoie să mai argumentăm asupra acestui lu-
cru. Din ceea ce am spus mai devreme, rezultă că niciun sfânt 
al lui Dumnezeu nu poate fi pierdut veșnic, chiar dacă el mai 
păcătuiește. El poate să se îndepărteze pentru o vreme, dar nu 
va pieri. Nici un sfânt al lui Dumnezeu care s-ar mai înde-
părta nu va pieri vreodată. Noe s-a îndepărtat – s-a îmbătat. 
Avraam s-a îndepărtat – necredincios, s-a dus în Egipt, unde 
a mințit. Iacov s-a îndepărtat când și-a mințit tatăl intențio-
nat. Moise s-a îndepărtat când, în mânia lui, n-a mai ascultat 
de Dumnezeu. David, de asemenea, s-a îndepărtat când a 
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curvit. Petru s-a îndepărtat când s-a lepădat de Domnul. Dar 
niciunul dintre ei n-a pierit. Fiecare dintre ei a fost în stare să 
spună ca și psalmistul: „Sufletul meu l-a întors” (Ps. 23:3, 
BOR). Da, observați că ei au fost „întorși” [ lit. „restaurați”]. 
Ei n-au continuat în stricăciunea lor. Nu, ci ei s-au pocăit și s-
au întors la Dumnezeu. 
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Capitolul 2 

AR FI POSIBIL TOTUȘI CA              
UN CREDINCIOS ADEVĂRAT               

SĂ PIARĂ? 
 

Există unii care spun că este posibil ca o persoană născută 
din nou să piară, dar cu siguranță toți acești oameni eșuează 
să conștientizeze implicațiile învățăturilor lor. Siguranța veș-
nică a credinciosului este mai mult decât un joc teologic de 
cuvinte; ea este o parte critică a vieții sfinților.  

Păstrarea finală a sfinților este mai mult decât un subiect 
de controverse religioase; ea este un adevăr descoperit divin 
cu scopul întăririi inimii în har. Lucrul pentru care noi lup-
tăm aici nu este doar una dintre tezele calvinismului, ci este 
un lucru legat de onoarea lui Dumnezeu, de eficiența sângelui 
lui Hristos și de puterea Duhului Sfânt. Acum dorim totuși 
să le acordăm atenție unora dintre cele mai înfricoșătoare im-
plicații care ar proveni din negarea acestui adevăr. 

Dacă un credincios ar putea pieri din cauza păcatului, ce 
anume s-ar petrece? 

FĂGĂDUINȚELE LUI DUMNEZEU AR FI FĂRĂ VALOARE 

Dumnezeu a făgăduit în repetate rânduri în Cuvântul 
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Lui că oricine crede în Fiul Lui nu va pieri, ci are viața veșnică. 
Dacă am crezut în Domnul Isus, și totuși aș putea pieri, ce se 
întâmplă cu făgăduința lui Dumnezeu? Domnul Isus a spus: 
„Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; și pe cel ce vine la Mine 
[lit., cu niciun chip] nu-l voi scoate afară” (Ioan 6:37). Dom-
nul nostru nu le oferea păcătoșilor o invitație în acest fel, nici 
nu afirma că El n-ar respinge niciodată pe nimeni care vine la 
El (lucru care este adevărat și care este menționat în alte lo-
curi), ci El declară aici că El nu dă afară niciodată pe niciun 
păcătos pe care El l-a primit. Următorul verset dovedește 
aceasta: „Și aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca din toți 
pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd nici unul, ci să-i înviez pe ei 
în ziua cea de apoi” (Ioan 6:39). Așadar, dacă Tatăl m-a dat 
lui Hristos și astfel eu am „venit” la El, iar El a făgăduit că „în 
niciun caz” (în nicio circumstanță) „nu mă va scoate afară” și 
că El nu va „pierde nimic” din „tot” ceea ce Tatăl I-a dat, și 
totuși eu aș putea pieri, ce valoare mai are făgăduinței Lui? 

Iată un alt verset: „Sunt încredințat că Acela care a înce-
put în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui 
Isus Hristos” (Fil. 1:6). Dar dacă Dumnezeu a început o lu-
crare bună în mine și acea lucrare nu este „finalizată”, și în 
consecință eu sunt pierdut, unde mai este validitatea făgădu-
inței Lui? Nu este suficient să spui că Dumnezeu este dispus 
să Își facă partea cu condiția ca eu să îmi fac partea; este ca și 
cum ai spune că Dumnezeu S-ar fi oprit să Își finalizeze lucra-
rea datorită comportamentului meu păcătos.  
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În mintea apostolului nu exista o astfel de posibilitate. El 
n-a introdus în acea frază niciun „dacă” sau „poate că”, ci a afir-
mat: „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această 
bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”. Dar 
dacă Dumnezeu a făgăduit că va face astfel, și totuși El ar eșua 
în a finaliza, cum mai este valabilă făgăduința Lui?  

Așadar, noi răspundem într-o astfel de situație că, aseme-
nea omului decăzut, și Cuvântul lui Dumnezeu ar fi nedemn 
de încredere; într-o astfel de situație, n-am mai avea niciun 
fundament sigur pentru credința noastră și nicio ancoră pen-
tru sufletele noastre. Să piară un astfel de gând! Dumnezeu să 
fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși.  

Dacă, păcătuind, credinciosul ar putea pieri, ce s-ar în-
tâmpla? 

ÎNTREGUL PLAN DE MÂNTUIRE AR FI DISTRUS 

Dacă, fiind credincios în Domnul Isus Hristos, accesul 
meu în Rai este dependent de credincioșia și ascultarea mea 
neîntreruptă (în loc ca ascultarea și credincioșia mea să vină 
din dragostea și recunoștința că Hristos m-a mântuit); dacă 
prin eșecul meu în a rămâne credincios și ascultător, eu ajung 
să fiu pierdut, atunci mântuirea mea devine dependentă de 
faptele mele, lucru care contrazice pe față ceea ce se spune în 
Tit 3:5: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui”. 

Mai mult, dacă mântuirea mea finală este determinată de 
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ascultarea și credincioșia mea, atunci eu am câștigat-o și o me-
rit și, de aceea, mântuirea este o răsplată, un premiu câștigat 
prin străduințele mele. Dar aceasta contrazice flagrant Efe-
seni 2:8-9: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni”.  

Din nou, dacă mântuirea mea se datorează în parte ascul-
tării mele și faptelor bune, iar Raiul este o răsplată pentru 
străduința mea, atunci lui Dumnezeu Îi este furată cel puțin 
o parte a slavei Lui, căci în acel caz n-am putea spune: „Nu 
nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bu-
nătatea Ta, pentru credincioșia Ta” (Ps. 115:1). 

Și iarăși, dacă mântuirea mea depinde de faptul că eu aș 
păstra-o în credincioșie până la capăt, și dacă eșecul meu m-ar 
face să fiu pierdut, nu pot ști sigur dacă îmi voi petrece veșni-
cia în Rai sau în Iad atunci când mor.  

Nu aș putea să mă „bucur” acum că numele meu este 
scris în Cer (Luca 10:20) și astfel mântuirea ar consta doar 
dintr-o așteptare viitoare posibilă în locul bucuriei prezente și 
sigure. 

În final, a propovădui că un credincios în Hristos trebuie 
să fie credincios până la capăt ca să poată fi mântuit înseamnă 
a reduce Evanghelia la o ofertă de a-l plasa pe păcătos într-o 
perioadă extinsă de probă, în timp ce Domnul Isus a spus: 
„Eu sunt pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel 
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ce va crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).  

Nu, ci credinciosul nu produce roada Duhului și nu 
aduce fapte bune ca roade pentru a fi mântuit, ci datorită fap-
tului că el este mântuit. Dacă nu există roade, fapte bune, nici 
o răspândire a luminii spre slava lui Dumnezeu, acestea arată 
că o astfel de persoană este încă în păcatele ei.  

Dacă, păcătuind, credinciosul ar putea pieri, ce s-ar întâm-
pla? 

PUTEREA LUI DUMNEZEU AR FI LIMITATĂ 

Dacă aș avea o mie de dolari, mi-ar fi teamă să îi port cu 
mine pe stradă, motiv pentru care aș merge la bancă și i-aș de-
pune acolo pentru a fi în siguranță. Tot așa, eu sunt deplin 
conștient că sunt incapabil să mă mântuiesc singur, așa încât 
mi-am încredințat sufletul în grija lui Dumnezeu. Astfel, 
mântuirea este o chestiune care ține numai de puterea lui 
Dumnezeu. Este adevărat că eu sunt slab, dar El este puternic. 
Este adevărat că lumea, firea pământească și diavolul sunt 
vrăjmași porniți împotriva mea, dar Dumnezeu este de partea 
mea și „dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?” (Rom. 8:31). 

Noe a fost avertizat de Dumnezeu că va trimite un potop 
pentru a-i distruge pe cei răi, și arca i-a fost dată ca un adăpost 
de acea judecată divină care avea să vină. Noe și familia lui au 
intrat în această arcă și, după ce au făcut acest lucru, respon-
sabilitatea păstrării lor în viață a ținut de Dumnezeu însuși. 



22 PĂCATELE CREDINCIOȘILOR   |   PINK 

 

Noe nu putea părăsi arca, fiindcă „a închis Domnul Dumne-
zeu corabia pe din afară” (Gen. 7:16, BOR). Fântânile adân-
cului cel mare s-au rupt și zăgazurile cerurilor au fost deschise, 
după care a urmat ploaia – dar a fost Domnul capabil să îi 
păzească pe cei din arcă? A fost o chestiune care a ținut numai 
de puterea Lui. Doar trebuie pusă întrebarea, și avem și răs-
punsul. În același fel, orice credincios a fugit pentru a găsi 
„scăpare... să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte” 
(Evrei 6:18) și acum iată că se pune întrebarea legată de pute-
rea lui Dumnezeu de a păzi ce este al Lui: Este El capabil să 
facă asta? Răspunsul este următorul: „știu în cine am crezut. 
Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încre-
dințat până în ziua aceea” (2 Tim. 1:12). Și iarăși: „De aceea 
și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie 
de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25).  

Neagă siguranța veșnică a credinciosului, și ai limitat pu-
terea păstrătoare a lui Dumnezeu. Propovăduiește că este po-
sibil ca un om care și-a predat sufletul în mâinile Domnului 
ar putea pieri, și vei nega astfel atotputernicia Celui Preaînalt. 

Dacă, păcătuind, credinciosul ar putea pieri, ce s-ar întâm-
pla? 

MIJLOCIREA FĂCUTĂ DE HRISTOS AR FI ZADARNICĂ 

Nu doar că Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru 
păcătoși, dar El și trăiește acum mijlocind pentru aceia care 
au alergat la El. După ce a spus că „de aceea (Dumnezeu) și 
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poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie 
de Dumnezeu prin El” (Hristos), Biblia ne oferă și motivul în 
cuvintele care urmează: „pentru că trăiește pururea ca să mij-
locească pentru ei” (Evrei 7:25).  

După ce a scris, „copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să 
nu păcătuiți”, apostolul continuă spunând că, „dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel ne-
prihănit” (1 Ioan 2:1). După ce a declarat că „Dumnezeu este 
Acela, care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi?”, apos-
tolul continuă afirmând că „Hristos a murit! Ba mai mult, El 
a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru 
noi” (Rom. 8:33-34).  

Întrebarea se rezolvă astfel de la sine. Au eficiență rugă-
ciunile lui Hristos pentru noi? Domnul Isus însuși a răspuns 
la această întrebare când a spus: „Tată, Îți mulțumesc că M-
ai ascultat. Știam că totdeauna Mă asculți” (Ioan 11:41-42). 

O ilustrație despre valoarea mijlocirii Domnului Isus 
Hristos poate fi văzută în cazul lui Petru. Cunoscând că Sa-
tana dorea să îl cearnă ca pe grâu, Hristos i-a spus ucenicului 
Său: „M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta” 
(Luca 22:32). Iar faptul că rugăciunea Lui a avut succes este 
demonstrat prin ceea ce a urmat. Încrederea în sine a lui Petru 
l-a făcut să eșueze, curajul lui l-a părăsit, dar nu și-a pierdut 
credința. Imediat ce Domnul l-a privit după ce Petru s-a lepă-
dat de El, ucenicul a ieșit și a „plâns cu amar” (Luca 22:62), și 
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îl descoperim pe Petru la câteva săptămâni după aceea pe stră-
zile din Ierusalim, luptând cu mult curaj pentru credință. 
Dacă „mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihă-
nit” (Iacov 5:16), cine ar putea estima valoarea mijlocirii pe 
care Cel Neprihănit o face? 

Neagă siguranța veșnică a fiecărui credincios, și vei res-
pinge valoarea mijlocirii făcută de Hristos chiar în prezent. 
Declară că, prin păcătuire, un credincios ar putea pieri, și vei 
discredita astfel mijlocirea făcută de binecuvântatul nostru 
Mijlocitor. Predică ideea că ar fi posibil ca un sfânt al lui 
Dumnezeu să apostazieze2, și vei contrazice astfel mărturia 
clară a Scripturii.  

Dacă, păcătuind, credinciosul ar putea pieri, ce s-ar în-
tâmpla? 

CREDINCIOSUL AR FI DEJA LIPSIT DE SIGURANȚA MÂNTU-
IRII LUI 

După cum am spus deja, dacă mântuirea ta depinde de 
continuarea ta în credincioșie și ascultare sau dacă, prin eșe-
cul în a împlini acestea, suntem pierduți, atunci mântuirea 
constă doar dintr-o așteptare viitoare, și nimeni nu poate ști 
așadar dacă va petrece veșnicia în Rai sau în Iad până în clipa 
morții sale. Astfel, siguranța unei mântuiri perfecte bazată pe 
făgăduințele lui Dumnezeu devine imposibilă. Într-o astfel 
de situație, credinciosul în Hristos trebuie să trăiască zilnic cu 

 
2 a apostazia – a abandona credința. 
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spaima că ar putea eșua să împlinească perfect ascultarea pe 
care Dumnezeu i-o cere. El nu mai poate spune, „știm că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați 
după planul Său” (Rom. 8:28), pentru că el nu știe altceva 
decât că ar putea să comită unele păcate care, în fapt, ar putea 
face ca toate lucrurile să lucreze spre pierzarea lui. El este in-
capabil să spună, „căci sunt bine încredințat că nici moartea, 
nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile [adică nici 
Satana], nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălți-
mea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să 
ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hris-
tos, Domnul nostru” (Rom. 8:38-39), fiindcă o anume ne-
credincioșie din partea lui ar putea totuși să îl despartă de 
Dumnezeu. Altfel spus, el este lipsit de toată pacea și simțul 
siguranței prezente, astfel încât se află într-o robie față de o 
frică servilă. Dar cât de diferită este o astfel de idee față de în-
vățătura Sfintei Scripturi! 

Se poate scrie mult mai mult în dezvoltarea celor spuse 
mai sus, dar cred că am argumentat suficient de bine ca să arăt 
câteva dintre aceste temeri rele care rezultă din negarea siguran-
ței veșnice a credinciosului. Dacă am închide aici subiectul (așa 
cum, din nefericire, fac unii când îl tratează) am eșua să insis-
tăm asupra responsabilității credinciosului; am încuraja într-
un fel păcatul; am încuraja o trăire libertină și am fi în pericolul 
de a transforma harul lui Dumnezeu în nelegiuire. Care sunt, 
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deci, consecințele faptului că un credincios păcătuiește? 
După ce am analizat o categorie de argumente, haideți să o 
vedem și pe cealaltă. 
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Capitolul 3 

CARE SUNT CONSECINȚELE         
FAPTULUI CĂ UN CREDINCIOS 

ÎNCĂ PĂCĂTUIEȘTE? 
 

PĂRTĂȘIA CREDINCIOSULUI CU DUMNEZEU ESTE ÎNTRE-
RUPTĂ 

Prima consecință a păcatului lui Adam a constat în între-
ruperea părtășiei sale cu Domnul. Atunci când, în răcoarea 
zilei, Iehova umbla prin Grădina Edenului, Adam a căutat să 
fugă din prezența Lui, ascunzându-se printre copaci. Conști-
ința îl convingea de păcat; el nu mai avea vreo atracție față de 
lucrurile spirituale; părtășia fusese întreruptă. Și așa se petrec 
lucrurile întotdeauna. Cum pot să vorbească două persoane 
dacă nu se înțeleg să vorbească? Dumnezeu nu poate tolera 
complacerea cuiva în păcate cunoscute. Odată ce păcatului i 
se permite să își facă loc în viața unei persoane, părtășia cu 
Dumnezeu devine imposibilă.  

Norii pot să ascundă uneori lumina Soarelui vreme de 
mai multe zile. Soarele nu mai este vizibil și nu ne mai bucu-
răm de căldura lui plăcută, chiar dacă poziția lui față de Pă-
mânt rămâne neschimbată. Dar apoi norul întunecat se risi-
pește, iar Soarele răsare din nou peste oameni, cu razele lui 
primitoare.  
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În aceeași modalitate, păcatele credinciosului se interpun 
între sufletul lui și Dumnezeu și, câtă vreme zâmbetul feței 
Lui este ascuns, credinciosul nu se mai bucură de perfecțiu-
nile Lui.  

Totuși, relația Lui cu cel credincios rămâne neschimbată. 
Câtă vreme credinciosul nu își mărturisește și nu se lasă de 
păcatele lui, norul nu este îndepărtat și părtășia rămâne neres-
tabilită. Nimeni să nu creadă că întreruperea părtășiei divine 
este o chestiune ușoară. Este o treabă foarte serioasă. Nu doar 
că ea presupune pierderea păcii și a bucuriei, ca și încetarea 
oricărei creșteri spirituale, ci este infinit mai tristă, căci presu-
pune întristarea inimii Mântuitorului.  

Ceea ce El dorește mai mult decât orice este să aibă păr-
tășie cu poporul pe care l-a răscumpărat cu propriul Său 
sânge. Una dintre cele mai triste ilustrații în acest sens din Bi-
blie se găsește în Apocalipsa 3:20: „Iată Eu stau la ușă, și bat. 
Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, 
voi cina cu el, și el cu Mine”.  

Aici nu este vorba despre o chestiune care să privească 
mântuirea, ci părtășia. „A cina” este întotdeauna simbolul și 
expresia părtășiei. Este ceea ce Mântuitorul dorește, iar păca-
tul Îi refuză acest lucru! 

BUCURIA MÂNTUIRII ESTE PIERDUTĂ 

Unul dintre rezultatele căderii groaznice în păcat a lui 
David a constat în pierderea bucuriei mântuirii sale. „Dă-mi 
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iarăși bucuria mântuirii Tale” (Ps. 51:12), a fost strigătul ini-
mii sale zdrobite. Observați că el nu spune, „dă-mi iarăși mân-
tuirea Ta”, ci spune „dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale”. 
Prin comportamentul lui păcătos, el pierduse bucuria mân-
tuirii. În proporția în care credinciosul îi permite păcatului să 
își facă loc în viața sa zilnică, el își pierde dorința față de lucru-
rile spirituale, dragostea lui pentru Cuvânt se diminuează, în-
cântarea Lui în rugăciune se pierde, iar inima lui se golește și 
ajunge neîmplinită. Dar nu numai atât, ci el se simte ruinat. 
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de 
moarte?” (Rom. 7:24) devine tot mai mult plângerea lui. 
Când Petru s-a lepădat de Domnul, citim că el a ieșit afară și 
a „plâns” – a plâns nu doar profund, ci și cu amar, arătându-
și astfel starea ruinată și lipsită de bucurie. Acest lucru este 
trist, nespus de trist.  

Aprecierea mântuirii care ne aparține, recunoștința față 
de Acela care a făcut atât de mult pentru noi, compasiunea 
pentru sufletele pierdute, ascultarea de poruncile Mântuito-
rului – toate acestea ne cer să răspândim în jurul nostru bu-
curia harului divin. Dar cum aș putea merge la alții cu vestea 
Domnului dacă mâinile mele sunt necurate? Cum le-aș putea 
spune altora despre puterea lui Hristos de a elibera din păcat 
dacă eu însumi trăiesc în păcat? Cum aș putea să vorbesc des-
pre bucuria mântuirii, dacă eu însumi am pierdut-o? Cum aș 
putea vorbi despre binecuvântările nespuse ale umblării cu 
Dumnezeu, dacă eu însumi nu sunt în părtășie cu El? Nu Îi 
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putem sluji și lui Dumnezeu, și lui Mamona. Nu putem trăi 
o viață care nu este pe placul lui Dumnezeu, și să pretindem 
că vrem să fim folosiți în slujirea lui Hristos. 

MĂRTURISIREA LUI HRISTOS ESTE ANULATĂ 

Credincioșii sunt epistole vii, citite și cunoscute de toți 
oamenii și, în proporția în care păcatul este permis în viețile 
lor, în aceeași proporție ei Îl reprezintă greșit pe Hristos îna-
intea lumii. Ba mai mult, în măsura în care permitem păcatul 
în viețile noastre, Hristos este astfel dezonorat și aducem 
ocară publică asupra Lui. O, dacă am reflecta mai mult la 
acest lucru! Biserica este Trupul lui Hristos. La ce este de fo-
los un trup? Trupul meu îmi servește drept locuință în 
această lume. Trupul meu este ca un mijloc de comunicare, 
care îmi permite să vin în contact cu alți oameni. Trupul meu 
este ca un mijloc de transport, care mă poartă dintr-un loc în 
altul. Este ca un instrument muzical prin care mă exprim și 
mă descopăr înaintea oamenilor; ochii mei sunt oglinda su-
fletului, limbajul este un indicator al stării inimii mele, iar ati-
tudinea mea reflectă caracterul meu. Prin tot ceea ce trupul 
este și face pentru mine, așa și Biserica face și este pentru Hris-
tos. Iar ceea ce este adevărat despre Biserică, la nivel colectiv, 
este adevărat despre sfinți, la nivel individual.  

Fiecare credincios este membru al Trupului lui Hristos. 
Da, fiecare credincios este el însuși un trup al lui Hristos în 
miniatură. Trebuie să meditez la Hristos, să Îl descopăr pe 
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Hristos, să Îl prezint pe Hristos altora. Dar fac eu acestea? Nu 
când îi fac loc păcatului în viața mea. Egoismul, lumescul, 
limba mincinoasă, duhul neiertător – dacă vreunul dintre 
aceste lucruri se văd în viața mea, prin acestea Îl reprezint de 
fapt în mod greșit pe Hristos înaintea lumii. 

POZIȚIA CREDINCIOSULUI ÎN GLORIE ESTE AFECTATĂ 

Un loc în glorie se datorează exclusiv harului lui Dumne-
zeu, dar poziția credinciosului în glorie este determinată de 
faptele, slujirea și ascultarea lui în calitate de credincios. Orice 
faptă făcută în Numele lui Hristos, orice slujire făcută „con-
strâns” de dragostea pentru Hristos, orice lucru făcut pentru 
gloria lui Hristos, va primi, în ziua de apoi, răsplata cuvenită.  

În măsura în care am eșuat să ne folosim talanții în sluji-
rea Stăpânului nostru și, în schimb, ne-am complăcut în sa-
tisfacerea eului și a firii pământești, în aceeași măsură vom 
avea de pierdut în lumea care va să vină. Uneori noi cântăm 
imnul „Vor fi oare stele în coroana mea?”, și ar fi foarte bine 
dacă ne-am cerceta să vedem dacă vom avea parte de vreo co-
roană. În Noul Testament ni se vorbește despre cununi, și 
este evident că ele semnifică răsplăți. Dacă în viețile noastre 
pământești nu ne-am luat crucea zilnic, nici nu vom avea de 
purtat vreo cunună în veșnicie. 

În lumea de apoi, credincioșii nu se vor mai afla la același 
nivel, cum sunt acum. Domnul Isus a spus: „Dar mulți din 
cei dintâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi 
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cei dintâi” (Matei 19:30). „Alta este strălucirea soarelui, alta 
strălucirea lunii, și alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se 
deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morți-
lor” (1 Cor. 15:41-42). În măsura în care ne bucurăm acum 
de plăcerile păcatului pentru o vreme, în aceeași măsură vom 
pierde în lumea care vine. 

Ilustrația pe care Domnul nostru a folosit-o la încheierea 
Predicii de pe Munte – construcția unei case – este amplificată 
de apostol în 1 Corinteni 3:11-15: „Căci nimeni nu poate 
pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus 
Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, 
pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe 
față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în 
foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucra-
rea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va 
primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răs-
plata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc”.  

Orice creștin este un constructor. Fundamentul pe care 
el construiește este Hristos. Materialele pe care el le folosește 
sunt faptele și acțiunile sale din viața de zi cu zi. Testarea lu-
crării va avea loc la a doua venire a lui Hristos. Lucrările care 
vor fi distruse sunt acelea care au fost făcute cu energia firii 
pământești. Lucrările care vor dăinui și vor primi răsplătire 
vor fi acelea care au fost stimulate de Duhul Sfânt și care au 
fost făcute din dragoste și recunoștință față de Hristos. Va 
exista atunci o categorie de oameni care vor „pierde”, ale căror 
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lucrări vor fi arse, dar ei vor fi mântuiți „ca prin foc”.  

În cazul lui Lot, avem de-a face cu o ilustrație uimitoare 
și serioasă cu privire la această categorie de oameni. Lot a fost 
un om „neprihănit” (2 Petru 2:6-7), dar viața lui n-a fost chel-
tuită pentru Dumnezeu. Egoismul i-a dominat orizonturile. 
El a fost un om lumesc, preocupat cu lucrurile eului. În loc 
să trăiască străin și călător pe pământ, el a ales să meargă și să 
locuiască în orașul stricat al Sodomei. Apoi a venit momentul 
când Dumnezeu a decis să distrugă acest loc al nelegiuirii. 
Dumnezeu a trimis îngerul Său acolo, pentru că Lot era unul 
dintre copiii Lui, și astfel l-a salvat. Dar toate averile lui Lot 
au pierit, fiind arse în focul care s-a abătut asupra Sodomei. 
Personal, el a fost salvat, dar a avut de pierdut.  

La fel va fi și în viitor. Lot ne servește de exemplu în acest 
sens. Aceia care construiesc în viețile lor folosind nimic al-
tceva decât lemn, paie, trestie – fapte moarte – vor fi cei care 
vor pierde în veșnicie.3 

 
3 Credem că, în acest caz, exegeza autorului făcută textului din 1 Corinteni 3 este greșită, 
întrucât (1) contextul pasajului ne arată că este vorba despre judecata slujitorilor Evanghe-
liei, nu a tuturor credincioșilor; (2) conceptele „răsplătirii” respectiv al „pierderii răsplății” 
sunt aplicate strict momentului judecății, ele neextinzându-se în veșnicie, așa încât nu avem 
niciun motiv să credem că, în Rai, vor fi grade diferite de fericire, întrucât cei vizați de pasaj 
sunt toți credincioși autentici, deci mântuiți; (3) majoritatea traducerilor Bibliei conțin ter-
menul „răsplată” atât în v. 14 cât și în v. 15, însă în textul original, termenul respectiv lip-
sește. Mai mult, termenul grec tradus prin „răsplată” are mai degrabă sensul de „satisfacția 
muncii bine făcute” în contextul evaluării făcute de Dumnezeu, în timp ce „pierderea” are 
sensul de „conștientizare dureroasă a irosirii darurilor și a slujirii pe lucruri care nu au fost 
consecvente cu Evanghelia” (notați că evaluarea privește slujirea făcută dincolo de propovă-
duirea fidelă a Evangheliei, altfel s-ar înțelege că propovăduitorii unei false evanghelii ar pu-
tea fi, totuși, mântuiți, ceea ce ar fi contrar altor pasaje mult mai clare ale Scripturii). – n.tr. 
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COMPORTAMENTUL CREDINCIOSULUI VA ATRAGE PE-
DEAPSA DOMNULUI 

Dumnezeu este sfânt și, de aceea, păcatul trebuie pedep-
sit. Păcatele celui credincios trebuie să primească „o dreaptă 
răsplătire” (Evrei 2:2), la fel ca păcatele celui necredincios. Di-
ferența dintre ei nu stă în realitatea pedepsei, ci în momentul 
când aceasta se aplică. Păcatele celui necredincios vor fi pe-
depsite în viața viitoare, în timp ce păcatele celui credincios 
sunt pedepsite în această lume, aici și acum. Iacov, Moise și 
David sunt exemple ale unei astfel de experiențe, ei fiind as-
pru disciplinați. 

Iată un pasaj din Scriptură care ne arată foarte clar care 
sunt consecințele păcătuirii de către cel credincios: „Dacă fiii 
lui vor părăsi Legea Mea, și nu vor umbla după poruncile 
Mele, dacă vor călca orânduirile Mele, și nu vor păzi porun-
cile Mele, atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, și nele-
giuirile cu lovituri; dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea 
de la ei, și nu-Mi voi face credincioșia de minciună” (Ps. 
89:30-33). Când copiii lui Dumnezeu umblă în această viață 
neascultători față de El, ei nu sunt dezmoșteniți și aruncați 
afară, ci sunt disciplinați cu nuiaua dreptății divine.  

Dacă păcătuim, vom suferi – în trupurile noastre, în su-
fletele noastre, în circumstanțele vieților noastre. 

VIAȚA TRUPEASCĂ ÎI ESTE PUSĂ ÎN PERICOL 

Dar să presupunem că disciplinarea divină nu are efectul 
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dorit. Ce se întâmplă atunci? Să presupunem că, în loc ca pă-
cătosul să se smerească sub mâna tare a lui Dumnezeu, el mai 
degrabă își împietrește inima? Să presupunem că, în loc să își 
mărturisească și să se lase de păcatele lui, el continuă în ele în 
mod deliberat? În acea situație, Dumnezeu îl va lua de pe pă-
mânt cu lovitura morții. În prima parte a acestei broșuri ne-
am referit la faptul că, deși erau vinovați de cele mai oribile 
păcate, creștinii din Corint au rămas totuși locuiți de Duhul 
Sfânt. Dar observați și cealaltă fațetă a situației. Referindu-se 
la pângărirea Cinei Domnului de către ei, apostolul spune: 
„Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bol-
navi, și nu puțini dorm [au murit]” (1 Cor. 11:30). În legă-
tură cu același subiect foarte serios, Domnul Isus a spus: „Pe 
orice mlădiță, care este în Mine și n-aduce roadă, El o taie” 
(Ioan 15:2). Adică o ia de pe pământ. Cel credincios trebuie 
să aducă roadă, dar dacă el eșuează în a împlini această che-
mare, Dumnezeu nu îi va permite să facă umbră degeaba pă-
mântului. 

La aceasta s-a referit apostolul Ioan când a spus: „este un 
păcat care duce la moarte” (1 Ioan 5:16). Este vorba despre 
moartea fizică, iar păcatul la care se face referire aici este păca-
tul comis de cel credincios, după cum se poate observa din 
context. Noi înțelegem din acest pasaj al Scripturii că există o 
limită a toleranței din partea lui Dumnezeu; când un credin-
cios a atins această limită, păcatul lui „duce la moarte”. O ilus-
trație în acest sens este cazul lui Moise. Pentru păcatul lui de 
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a lovi stânca, Domnul l-a luat de pe pământul celor vii, refu-
zându-i intrarea în Canaan. Faptul că el nu a pierit veșnic este 
totuși demonstrat prin aceea că el a apărut pe Muntele 
Schimbării la Față, alături de Ilie. Dacă un creștin continuă în 
păcate cunoscute, și mai ales dacă rămâne neafectat de disci-
plinarea Domnului, el își pune în pericol propria viață. 

Iată acum concluzia acestui subiect: „Nu vă înșelați: 
‚Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit’. Ce seamănă omul, 
aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va 
secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în 
Duhul, va secera din Duhul viața veșnică” (Gal. 6:7-8). Fie ca 
Domnul să îi dea atât autorului, cât și cititorilor, o ură mai 
mare față de păcat, o temere mai mare de a nu fi pe placul 
Domnului, și o mai mare dorință de alipire față de El! 
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Capitolul 4 

PĂSTRAREA ȘI PERSEVENȚA                      
CREDINCIOSULUI 

 
BENEFICIILE ADEVĂRULUI PĂSTRĂRII DIVINE 

Adevărul prețios al doctrinei păstrării divine a celui cre-
dincios are ca scop adâncirea atitudinii lui de recunoștință 
față de Dumnezeu. Aceasta îi face cunoscut plinătatea acelui 
har pe care Dumnezeu îl revarsă asupra poporului Lui. Ea de-
clară că Acela care a început acea bună lucrare în ei, o va con-
tinua și o va finaliza (Fil. 1:6). Ea ne asigură că nimic nu ne va 
despărți vreodată de dragostea lui Dumnezeu, care este în 
Hristos Isus, Domnul nostru (Rom. 8:35-39). Ea ne desco-
peră adevărul binecuvântat că puterea lui Dumnezeu este 
pusă la lucru pentru protejarea noastră de rele și pentru elibe-
rarea de vrăjmașii noștri: Dumnezeu „ne-a ridicat o mântuire 
puternică... mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor 
celor ce ne urăsc” (Luca 1:69, 71). Ce cântare de recunoștință 
ar trebui să se înalțe din inimile celor răscumpărați! 

O spun iarăși, acest adevăr binecuvântat al siguranței 
sfinților are ca scop să împrospăteze, în mod divin, duhurile 
noastre ofilite. Cât de adesea ni se pare că facem pași înapoi 
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când ducem lupta cea bună a credinței! Dacă nu ar exista asi-
gurarea mângâietoare a făgăduințelor lui Dumnezeu, am pu-
tea să trăim constant în îndoială.  

Trăind într-o lume ostilă, cu Satana și armatele lui cău-
tând să ne distrugă, am putea avea inimile copleșite de dispe-
rare când ne vedem lipsiți de putere, dacă am ști că Dumne-
zeu ne-ar lăsa să ne luptăm prin puterile noastre. Dar, binecu-
vântat să fie Numele Lui, El nu face acest lucru. Urechea Lui 
este deschisă la strigătele noastre, iar mâna Lui este mereu gata 
să ne apere. „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se 
tem de El, și-i scapă din primejdie” (Ps. 34:7). 

O DOCTRINĂ PERICULOASĂ 

Ca orice alt adevăr revelat în Scriptură, și cel al păstrării 
divine a sfinților poate fi pervertit și folosit spre pierzarea oa-
menilor (2 Petru 3:16). Ipocriții religioși, cei doar pretinși 
creștini, cei botezați care trăiesc de fapt în fel lumesc, toți 
aceștia se folosesc în mod greșit de acest adevăr, dezonorând 
adevărul lui Dumnezeu în acest fel. Ei pretind că își trag o 
pace și o bucurie din acest adevăr, lucruri pe care nu au niciun 
drept să și le însușească. Ei presupun, fără dovezi însă, că sunt 
mântuiți, și deși ei nu au niciunul dintre semnele nașterii din 
nou și nu aduc nicio roadă spirituală, ei se conving pe sine că 
Dumnezeu îi va duce în Rai.  

Satana i-a înșelat să creadă că odată, în trecut, cu mulți 
ani în urmă, au crezut și ei în Hristos și, descoperind că Biblia 
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afirmă că, „odată ce ai fost mântuit, mântuirea aceasta este 
veșnică”, ei continuă să trăiască într-o siguranță carnală, din 
care marea majoritate nu se trezesc decât când ajung în Iad. 

Întrucât acest adevăr binecuvântat al păzirii celui credin-
cios de către Dumnezeu a fost atât de pervertit de mulțimi de 
oameni care nu sunt copiii Lui, nu puțini au ajuns să conclu-
zioneze că aceasta ar fi o „doctrină periculoasă”, și că ar fi mai 
bine să nu se mai predice acest lucru de la amvoane. Dar și 
aceasta este o încercare zadarnică a logicii lor fără rost de a sta 
împotriva înțelepciunii infinite a lui Dumnezeu. El a afirmat 
acest adevăr suficient de clar în Cuvântul Lui, și așa trebuie să 
îl afirme și slujitorii Lui. Mai mult, a fi tăcuți în această pri-
vință ar fi ca și cum am refuza accesul copiilor la „pâinea” atât 
de necesară lor. Abuzarea doctrinei de către unii nu este do-
vada că ea ar fi dăunătoare. Dacă toți oamenii ar fi gurmanzi, 
acesta n-ar putea fi în niciun fel argumentul pentru a interzice 
orice fel de mâncare, ci ar trebui să fie mai degrabă un avertis-
ment pentru mine să consum mâncarea cu moderație. 

PĂZIREA DE CĂTRE DUMNEZEU ȘI PERSEVERENȚA CRE-
DINCIOSULUI 

Dumnezeu însuși a apărat adevărul păstrării divine a cre-
dinciosului, legându-l inseparabil de adevărul complementar 
al perseverenței credinciosului. Dumnezeu nu a făgăduit ni-
ciunde că El va păstra vreo persoană care va duce o viață ego-
istă, focalizată pe sine și pe plăcerile sale. Harul Său protector 



40 PĂCATELE CREDINCIOȘILOR   |   PINK 

 

nu se găsește pe calea plăcerilor firii pământești și a conformă-
rii cu această lume, ci pe calea sfințeniei. Dacă eu aș bea otravă 
în mod intenționat, nicio rugăciune nu mă va elibera de efec-
tele ei mortale. Dacă aș neglija mijloacele harului, sufletul 
meu va flămânzi. Dacă aș presupune că am parte de bunăta-
tea lui Dumnezeu și m-aș aștepta ca El să mă protejeze, dar eu 
m-aș deda ispitelor în mod deliberat, voi culege pe bună drep-
tate ceea ce am semănat. Cuvântul „dacă” este adesea folosit 
ca străjerul Duhului Sfânt pentru a proteja acest adevăr pre-
țios. „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr uce-
nicii Mei” (Ioan 8:31). „Căci ne-am făcut părtași ai lui Hris-
tos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la 
început” (Evrei 3:14). „Dacă faceți lucrul acesta, nu veți alu-
neca niciodată” (2 Petru 1:10). „Dacă rămâne în voi ce ați au-
zit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl” (1 Ioan 
2:24). Nu suntem aduși la Hristos făcând aceste lucruri, dar 
ele dovedesc că suntem într-adevăr în El. Tocmai pentru că 
există un fel de credință falsă, o pretenție seacă, o imitație a 
lucrării harului lui Dumnezeu în unii oameni, Duhul subli-
niază atât de des că numai dacă noi continuăm pe calea în-
gustă a sfințeniei practice, perseverența aceasta a noastră do-
vedește că avem credința adevărată. 

A umbla în ascultare de poruncile lui Dumnezeu nu ne 
face să merităm mântuirea, ci este dovada că noi suntem deja 
mântuiți. A aduce roade spre gloria lui Dumnezeu nu ne 
unește cu Vița adevărată, ci ne face să arătăm, să demonstrăm 
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că suntem uniți cu El. Respingerea nelegiuirii și a poftelor lu-
mești, mortificarea membrelor noastre care țin de firea pă-
mântească, luarea crucii și urmarea lui Hristos – acestea nu 
ne asigură dreptul la Rai, ci arată că suntem deja în călătoria 
spre Cer. O perseverență constantă în folosirea mijloacelor 
divine ale harului, în alergarea pe calea care ne stă înainte și în 
continuarea în străduința de a umbla tot mai aproape de 
Hristos, sunt dovezile care arată că suntem binecuvântați cu 
harul perseverenței și că „nu suntem dintre aceia care dau îna-
poi ca să se piardă, ci dintre aceia care au credință pentru mân-
tuirea sufletului” (Evrei 10:39). 

Trebuie să ne păzim să vedem mântuirea numai în unul 
dintre aceste două aspecte. Chiar dacă este adevărat că acela 
care este născut din Duhul Sfânt a fost mântuit, la fel de ade-
vărat este, din celălalt punct de vedere, că mântuirea lui este 
un aspect care ține încă de viitor (v. Rom. 13:11; Evrei 9:28; 
1 Petru 1:5). Creștinul a fost mântuit de pedeapsa pentru pă-
cat, dar acum el este mântuit și de sub puterea și corupția pă-
catului. El este izbăvit „de mânia viitoare” (1 Tes. 1:10), dar 
acum el are nevoie să fie eliberat de atacurile Satanei, de ispi-
tele unei lumi ademenitoare, de pornirile „firii pământești” 
care încă locuiește în el. Creștinul este încă în pericol. Încă n-
a ajuns în odihna veșnică, căci el este chemat să ducă „lupta 
cea bună a credinței” (1 Tim. 6:12) și să ia asupra lui „toată 
armura lui Dumnezeu” (Efes. 6:11). 

Faptul că, iată, creștinul este încă într-un loc periculos, 
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este ceea ce le dă forță avertismentelor Scripturii. Acestea îi 
sunt necesare la fel ca făgăduințele și învățăturile Scripturii. 
Există anumite semnale de pericol pe care Duhul le prezintă, și 
este înțelept să luăm aminte la ele. „Dacă trăiți după îndemnu-
rile ei [firii pământești], veți muri” (Rom. 8:13) – aici învățăm 
că un anumit comportament în viață conduce la un sfârșit ine-
vitabil, dacă acel stil de viață este consecvent. Ignorarea unui 
astfel de pasaj nu se poate face decât cu prețul pieirii acelei per-
soane. Pretențiile carnale pot să facă pe cineva să ignore și să 
sfideze acest avertisment, dar cel neprihănit va lua aminte la el. 
Chiar dacă orice sfânt adevărat are siguranța infailibilă că 
„Domnul va sfârși ce a început pentru mine”, totuși el adaugă 
în același timp: „nu părăsi lucrările mâinilor Tale” (Ps. 138:8). 

Făgăduințele lui Dumnezeu sunt fundamentul rugăciu-
nilor noastre, terenul pe care crește credința noastră. Dar 
aceste făgăduințe nu au avut niciodată ca scop să facă mijloa-
cele harului inactive. Mai degrabă ele sunt date ca să ne încu-
rajeze să ne folosim cu sârguință de ele, dar o inimă coruptă 
se folosește până și de harul lui Dumnezeu ca să facă nelegiu-
ire, așa încât nicio avertizare să nu îl mai îngrozească. Tune-
tele, fulgerele și cutremurele care au scuturat din temelii 
Muntele Sinai, au îngrozit poporul Israel peste măsură de 
mult, și totuși la doar câteva zile după aceea îi descoperim 
dansând veseli în jurul vițelului de aur. Așa este natura omu-
lui: aproape mort de frică la manifestarea lui Dumnezeu, și 
totuși râzând de acea frică imediat ce șocul s-a consumat. 
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Doar harul lui Dumnezeu poate îndrepta și ține o inimă pe 
calea evlaviei. 

Doctrina păstrării divine a credinciosului constituie un 
sprijin de nădejde pentru inimile sfinte, dar ea nu influen-
țează cu nimic inimile stricate. Ea îl împrospătează pe cel do-
borât, dar doar îl condamnă pe cel stricat. După cum am vă-
zut, acest străjer constă din expresia „dacă”: „să vă facă să vă 
înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; negreșit, 
dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în cre-
dință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei” (Col. 
1:22-23). Când Hristos spune că El le dă oilor Lui „viața veș-
nică, în veac nu vor pieri” (Ioan 10:28), El afirmă siguranța 
lor veșnică. Dar când Duhul Sfânt anunță că prin „credință și 
răbdare” ei „moștenesc făgăduințele” (Evrei 6:12), suntem în-
vățați astfel că perseverența continuă pe calea credinței tre-
buie să fie dovada că suntem oile Lui.  

O credință în doctrina păstrării divine a credinciosului 
este lipsită de valoare și inutilă dacă nu este însoțită de harul 
perseverenței. Doctrina aceasta nu îi asigură niciun fel de adă-
post leneviei sau trăirii în nelegiuire. Dacă păstrarea le este 
promisă sfinților, ei trebuie să fie văzuți continuând pe calea 
credinței, utilizând mijloacele harului, altfel tocmai această 
doctrină îi va condamna.  

Creștinii sunt îndemnați să își întărească „chemarea și ale-
gerea” (2 Petru 1:10), și asta nu prin a considera aceste lucruri 
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ca fiind ceva de apucat, ci „dându-și toate silințele” ca să se asi-
gure, adăugând credinței fapta, cunoștința, înfrânarea,  răbda-
rea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Suntem 
chemați să dovedim că suntem părtași harului prin creșterea 
noastră în har. Trebuie să dovedim că suntem dintre acei as-
cultători ai Evangheliei care sunt ca sămânța semănată în pă-
mânt bun, care aduce roadă. Există o nevoie reală de îndem-
nurile de mai sus, pentru că adesea se pot vedea aparențe ale 
credinței și harului în anumite persoane, care licăresc pentru 
o vreme, ca și meteoriții de pe cer, dar care se sting după aceea. 

Există unii care, ca acele fecioare neînțelepte, duc cu ei o 
lampă și o pretenție de creștinism, dar care totuși nu au un-
tdelemn în vasele lor – nu au har în inimile lor. Există mulți 
dintre aceia care sunt ca sămânța căzută în teren stâncos, care 
primesc Cuvântul cu bucurie, dar nu au rădăcină în ei. Există 
unii cărora Dumnezeu le dă o altă inimă, la fel cum i-a dat lui 
Saul (1 Sam. 10:9), dar nu este vorba de o inimă nouă; astfel 
de oameni pot proroci pentru o vreme, la fel ca Saul, și pot să 
guste din bucuria profetului, dar să le fie respins accesul în 
Împărăția lui Dumnezeu, la fel cum s-a întâmplat lui Saul. 
„Mulți sunt chemați, dar puțini aleși” (Matei 20:16). 

Nu trebuie să ne bizuim pe vreo experiență anume din 
trecut, nici pe o reformare prezentă a vieții sau pe sentimen-
tele trecătoare de întristare sau bucurie, ci trebuie să căutăm 
să vedem în viețile noastre o creștere continuă și consecventă 
în har și în cunoașterea Domnului Isus, acestea fiind în esență 
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dovezile supreme ale nașterii noastre din nou. Dar nu se poate 
ca un creștin real să se îndepărteze de la credință și apoi să fie 
restaurat? Da, se poate, dar nu fără o adâncă și amară pocăință 
pentru căderea lui în păcat. „Nimeni, după ce a auzit cuvin-
tele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se la-
ude în inima lui și să zică: ‚Voi avea pacea, chiar dacă aș urma 
după pornirile inimii mele, și chiar dacă aș adăuga beția la 
sete’. Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia și gelozia 
Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate 
blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul 
îi va șterge numele de sub ceruri” (Deut. 29:19-20). Pe de altă 
parte, „cine le mărturisește [fărădelegile] și se lasă de ele, ca-
pătă îndurare” (Prov. 28:13). 
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