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INTRODUCERE 
 

„Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; dar și dra-
cii cred... și se înfioară!” (Iacov 2:19). 

 

Cum poți ști dacă ești copil al lui Dumnezeu? Ve-
dem în aceste cuvinte ce anume consideră unii oameni 
drept dovadă a acceptării lor înaintea lui Dumnezeu. 
Unii cred că starea lor este bună înaintea lui Dumne-
zeu, dacă nu sunt atât de răi pe cât sunt unii dintre se-
menii lor. Alți oameni vor apela la istoria familiilor lor 
sau la faptul că sunt membri în biserică, pentru a arăta 
că Dumnezeu îi acceptă. În programele obișnuite de 
evanghelizare, oamenii primesc anumite întrebări. Una 
dintre aceste întrebări este următoarea: „Să presupu-
nem că ai muri astăzi. De ce ți-ar permite Dumnezeu să 
mergi în Rai?” Un răspuns foarte obișnuit este acesta: 
„Pentru că eu cred în Dumnezeu”. Se pare că apostolul 
Iacov cunoștea oameni care afirmau același lucru: știu 
că am parte de favoarea lui Dumnezeu, pentru că eu 
cunosc aceste învățături religioase. 

Evident, Iacov recunoaște că această cunoaștere 
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este bună. Dar nu doar că ea este bună, ci este și nece-
sară. Nimeni nu poate fi creștin, dacă nu crede în 
Dumnezeu și, mai mult, dacă nu crede în singurul 
Dumnezeu adevărat. Acest lucru este adevărat în parti-
cular pentru cei care avuseseră marele avantaj de a-l cu-
noaște pe apostol în persoană, cel care putea să le po-
vestească despre experiența sa personală cu Isus, Fiul lui 
Dumnezeu. Imaginați-vă marele păcat pe care l-ar fi 
putut săvârși o persoană care îl cunoștea pe Iacov, dar 
apoi ar fi refuzat să creadă în Dumnezeu! Cu siguranță 
că o astfel de persoană și-ar fi făcut condamnarea mai 
mare. Evident, toți creștinii știu că această credință în 
singurul Dumnezeu adevărat este doar începutul lu-
crurilor bune, întrucât „fără credință este cu neputință 
să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, 
trebuie să creadă că El este, și că îi răsplătește pe cei ce-
L caută” (Evrei 11:6). 

Cu toate acestea, Iacov arată clar că, deși această 
credință este un lucru bun, ea nu este o dovadă defini-
tivă că o persoană este mântuită. Ceea ce el vrea să 
spună este aceasta: „Tu spui că ești creștin și că te afli în 
favoarea lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu te va lăsa 
să mergi în Rai, iar dovada acestui lucru este că tu crezi 
în Dumnezeu. Dar aceasta nu constituie o dovadă de-
finitivă, pentru că și dracii cred, iar ei pot fi siguri că vor 
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fi pedepsiți in Iad”. Dracii cred în Dumnezeu, și poți fi 
sigur de asta! Ei nu cred doar că Dumnezeu există, ci ei 
cred și că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un 
Dumnezeu care urăște păcatul, un Dumnezeu al ade-
vărului, care a făgăduit că va face judecată și că Își va 
vărsa mânia asupra lor. Acesta este motivul pentru care 
dracii „se cutremură” – ei Îl cunosc pe Dumnezeu mai 
clar decât majoritatea ființelor omenești, și, de aceea, se 
tem. 

În ciuda acestui lucru, nimic din ceea ce poate să 
se afle în mintea unui om, ceva ce îl pot experimenta și 
dracii, nu este un semn sigur al existenței harului lui 
Dumnezeu în inimile noastre. 

Acest raționament poate fi exprimat cu ușurință și 
în alt fel. Dacă am presupune că dracii ar putea avea sau 
ar putea descoperi în ei înșiși ceva din harul mântuitor al 
lui Dumnezeu – aceasta ar dovedi că ei ar merge în Rai. 
Dar acest lucru ar dovedi în egală măsură că Iacov ar fi 
greșit. Și cât de absurdă ar fi această idee! Biblia arată clar 
că dracii nu au nicio speranță a mântuirii și credința lor 
în Dumnezeu nu anulează pedeapsa lor viitoare. De 
aceea, dacă credința în Dumnezeu nu este dovada mân-
tuirii dracilor, putem spune fără a greși că ea nu consti-
tuie dovada mântuirii nici pentru oameni.  
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1 
DRACII AU O CUNOAȘTERE            

A LUI DUMNEZEU 
 

Acest lucru se vede chiar mai clar atunci când ne 
gândim la cum sunt diavolii. Ei sunt păcătoși, căci ni-
ciun lucru pe care ei îl experimentează nu poate fi ceva 
sfânt. Diavolul este de o răutate perfectă. „Voi îl aveți 
de tată pe diavolul; și vreți să împliniți poftele tatălui 
vostru. El de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr, 
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o 
minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și ta-
tăl minciunii” (Ioan 8:44). „Cine păcătuiește, este de la 
diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolu-
lui” (1 Ioan 3:8). De aceea, demonii sunt numiți du-
huri rele, duhuri necurate, puteri ale întunericului și 
așa mai departe. „Căci noi n-avem de luptat împotriva 
cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului aces-
tui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locu-
rile cerești” (Efes. 6:12). 
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Așadar, este clar că nimic din ceea ce se află în min-
tea demonilor nu poate fi sfânt și nu poate duce la sfin-
țenie adevărată. Cu siguranță că ei știu multe lucruri 
despre Dumnezeu și religie, dar nu au o cunoaștere 
sfântă. Lucrurile pe care ei le știu în mințile lor pot să 
le impresioneze inimile – căci într-adevăr vedem că de-
monii au simțăminte foarte puternice în legătură cu 
Dumnezeu, atât de puternice încât, în fapt, ei se „cu-
tremură”. Dar aceste simțăminte nu sunt unele sfinte, 
pentru că nu au nimic de-a face cu lucrarea Duhului 
Sfânt. Iar dacă acest lucru este adevărat cu privire la ex-
periențele demonilor, este adevărat și cu privire la expe-
riențele oamenilor. 

Vă rog să observați că nu contează cât de autentice, 
sincere și puternice sunt aceste gânduri și simțăminte. 
Fiind creaturi spirituale, demonii Îl cunosc pe Dumne-
zeu într-o modalitate în care oamenii de pe pământ nu 
pot să Îl cunoască.  

Cunoașterea lor cu privire la existența lui Dumne-
zeu este mai concretă decât cunoașterea pe care o poate 
atinge oricare om de pe fața pământului. Întrucât ei sunt 
blocați în lupta lor cu forțele binelui, demonii sunt ca-
racterizați în egală măsură de o sinceritate a cunoașterii 
lor. Într-o anume situație, Isus a scos niște demoni 
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dintr-un om. Aceștia L-au întrebat: „Ce legătură este 
între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit 
aici să ne chinuiești înainte de vreme?” (Matei 8:29). 
Ce experiență poate fi mai clară decât aceasta? Însă, 
chiar dacă gândurile și simțămintele lor sunt autentice 
și puternice, ele nu sunt sfinte. 

De asemenea, putem vedea că obiectele sfinte către 
care gândurile lor se îndreaptă uneori nu fac ca aceste 
gânduri și simțăminte ale lor să fie sfinte. Demonii știu 
că Dumnezeu există! Matei 8:29 ne arată că ei știu mai 
multe despre Isus decât mulți oameni! Ei sunt pe de-
plin conștienți că Isus îi va judeca într-o zi, întrucât El 
este sfânt. Dar este clar că gândurile și simțămintele au-
tentice, sincere și puternice cu privire la lucrurile sfinte 
și spirituale nu constituie în niciun fel dovada existen-
ței harului lui Dumnezeu în inima lor. Demonii au 
aceste lucruri, și totuși înaintea lor se află pedeapsa veș-
nică în Iad. Dar dacă oamenii nu au mai mult decât 
ceea ce demonii au în această privință, și ei vor suferi în 
același fel. 
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2  
SIMPLA CUNOAȘTERE                               

A LUI DUMNEZEU NU ESTE                          
DOVADA MÂNTUIRII 

 

Putem să tragem mai multe concluzii pe baza aces-
tor adevăruri. În primul rând, putem spune că, oricâte 
lucruri pot cunoaște oamenii despre Dumnezeu și des-
pre Biblie, aceasta nu este un semn sigur al mântuirii. 
Înaintea căderii lui, diavolul era una dintre stelele stră-
lucitoare ale dimineții, o flacără de foc, excelent în pu-
tere și înțelepciune (Isaia 14:12; Ezec. 28:12-19).  

Devine evident că, fiind una dintre căpeteniile în-
gerilor, Satana cunoștea multe lucruri despre Dumne-
zeu. Acum că el este căzut, păcatul său nu i-a distrus 
memoria. Păcatu7l distruge natura spirituală, dar nu 
și abilitățile naturale, precum memoria.  

Faptul că îngerii căzuți au multe abilități naturale 
poate fi observat din multe versete biblice, precum 
Efeseni 6:12: „Căci noi n-avem de luptat împotriva 
cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
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domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului aces-
tui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locu-
rile cerești”. 

În același fel, Biblia spune că Satana este „mai și-
ret” decât celelalte ființe create (Gen. 3:1; 2 Cor. 11:3; 
F.A. 13:10). De aceea, putem vedea că diavolul a avut 
întotdeauna o abilitate mentală deosebită și că este ca-
pabil să cunoască multe lucruri despre Dumnezeu, des-
pre lumea vizibilă și invizibilă, și multe alte lucruri. În-
trucât slujba lui de la început a fost aceea de căpetenie 
a îngerilor înaintea lui Dumnezeu, este normal să con-
cluzionăm că înțelegerea acestor lucruri a fost întot-
deauna de primă importanță pentru el, și că toate acți-
unile sale au de-a face cu aceste domenii ale gândurilor, 
simțămintelor și cunoașterii.  

Întrucât rolul său original a fost să fie unul dintre 
îngerii care stăteau înaintea feței lui Dumnezeu, și pen-
tru că păcatul nu distruge memoria, este clar că Satana 
știe mai multe lucruri despre Dumnezeu decât despre 
oricare ființă creată.  

După cădere, putem vedea din acțiunile lui de ispi-
titor și altele (Matei 4:3), că el și-a petrecut timpul îmbu-
nătățindu-și cunoașterea și înmulțind modalitățile în 
care a aplicat-o în practică. Faptul că nivelul cunoașterii 
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sale este ridicat poate fi văzut din cât de viclean este 
când îi ispitește pe oameni. Iscusința minciunilor sale 
arată cât de priceput este. Cu siguranță că el n-ar putea 
să își mânuiască înșelăciunile atât de bine fără o cunoaș-
tere reală a lucrurilor.  

El are această cunoaștere a lui Dumnezeu și a lu-
crărilor Sale de la bun început. Satana a fost acolo de la 
momentul creației, așa cum ne arată Iov 38:4-7: „Unde 
erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai 
pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a în-
tins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite 
temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiu-
lui, atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări 
de bucurie, și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau stri-
găte de veselie?” 

Așadar, el trebuie să știe multe lucruri despre felul 
cum Dumnezeu a creat lumea și despre cum El guver-
nează toate evenimentele din Univers. Mai mult, Sa-
tana a văzut cum Dumnezeu Și-a pus în aplicare planul 
de răscumpărare în lume, și aceasta nu ca un martor 
inocent, ci ca un vrăjmaș activ al harului lui Dumne-
zeu. El L-a văzut pe Dumnezeu lucrând în viețile lui 
Adam și Eva, Noe, Avraam și David. El trebuie să fi 
avut un interes special în ceea ce privește viața lui Isus 
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Hristos, Mântuitorul oamenilor, Cuvântul întrupat al 
lui Dumnezeu. Cât de îndeaproape L-a privit el pe 
Hristos! Cât de atent a observat el minunile Domnului 
și a ascultat la cuvintele Sale! Aceste lucruri s-au petre-
cut pentru că Satana s-a pornit și s-a angajat împotriva 
lucrării lui Hristos, și el a privit la lucrarea lui Hristos 
fiind chinuit și tulburat de succesul acesteia. 

Așadar, Satana cunoaște multe lucruri despre 
Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. El cunoaște Ce-
rul din experiență proprie. El cunoaște și Iadul, având 
o cunoaștere personală a acestuia, în calitate de cel din-
tâi locuitor al Iadului, experimentând chinurile aces-
tuia în toate cele câteva mii de ani. El trebuie să aibă și 
o cunoaștere deosebită a Bibliei: cel puțin, putem vedea 
că el o cunoștea suficient pentru a încerca să Îl ispi-
tească chiar pe Mântuitorul nostru. Mai mult, el și-a 
dedicat mulți ani studierii inimilor oamenilor, acestea 
fiind terenul de bătălie unde se luptă împotriva Răs-
cumpărătorului nostru. Ce trudă, ce eforturi și câtă 
preocupare a manifestat diavolul de-a lungul secolelor, 
amăgindu-i pe oameni. Doar o ființă având cunoaște-
rea și experiența lui în ce privește lucrarea lui Dumne-
zeu și inima omului ar fi putut să imite credința adevă-
rată și să se transforme într-un înger de lumină (2 Cor. 
11:14). 
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De aceea, putem vedea că nu există niciun grad de 
cunoaștere a lui Dumnezeu și a religiei care să poată do-
vedi că o persoană a fost mântuită din păcat. Un om 
poate vorbi despre Biblie, Dumnezeu și Trinitate, 
poate fi capabil să predice un mesaj despre Isus Hristos 
și despre tot ceea ce El a făcut. Imaginează-ți că cineva 
ar putea fi în stare să vorbească despre calea mântuirii 
și despre lucrarea Duhului Sfânt în inimile păcătoșilor, 
poate chiar suficient pentru a le arăta altora cum să de-
vină creștini, și toate aceste lucruri pot să zidească bise-
rica și să lumineze lumea, dar acest lucru nu este o do-
vadă certă a existenței harului mântuitor al lui Dumne-
zeu în inima acelei persoane. 

S-ar putea vedea de asemenea că oamenii doar își 
exprimă acordul cu afirmațiile Bibliei nu constituie un 
semn sigur al mântuirii. Iacov 2:19 ne arată că dracii 
cred adevărul. La fel cum ei cred că există un singur 
Dumnezeu, ei sunt de acord în egală măsură cu orice 
adevăr al Bibliei. Diavolul nu este un eretic în convin-
gerile sale, pentru că toate componentele credinței sale 
sunt ferm întemeiate în adevăr. 

Trebuie să înțelegem că, atunci când Biblia vor-
bește despre a crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, ca 
dovadă a existenței harului lui Dumnezeu în inimă, ea 
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nu se referă la o simplă recunoaștere a adevărului, ci la 
un altfel de credință. „Oricine crede că Isus este Hris-
tosul, este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe 
Cel ce L-a născut, iubește și pe cel născut din El” (1 
Ioan 5:1). Acest alt fel de credință este numită credința 
aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care 
este potrivit cu evlavia” (Tit 1:1). Există o însușire spi-
rituală a adevărului, pe care o voi explica un pic mai târ-
ziu.  
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3  
EXPERIENȚELE RELIGIOASE            

NU SUNT O DOVADĂ                                   
A MÂNTUIRII 

 

Unii oameni au parte de experiențe religioase pu-
ternice și se gândesc la acestea ca la dovezi ale lucrării 
lui Dumnezeu în inimile lor. Adesea, aceste experiențe 
le dau oamenilor un simțământ al importanței lumii 
spirituale și cu privire la realitatea lucrurilor divine. To-
tuși, nici acestea nu sunt o dovadă sigură a mântuirii. 
Demonii și ființele omenești condamnate au parte de 
multe experiențe spirituale care au un impact semnifi-
cativ asupra atitudinii inimilor lor. Ei trăiesc în lumea 
spirituală și văd la prima mână cum arată ea. Suferințele 
de care au parte le demonstrează valoarea mântuirii și 
prețul sufletului omenesc în cea mai puternică modali-
tate imaginabilă.  

Pilda din Evanghelia după Luca, capitolul 16, ne 
arată acest lucru foarte clar, atunci când omul aflat în 
chinuri cere ca Lazăr să fie trimis să le spună fraților săi 
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să evite acel loc de chin. Fără îndoială că oamenii care 
se află acum în Iad au o idee distinctă despre întinderea 
vastă a eternității și despre la durata scurtă a vieții pă-
mântești. Aceștia sunt complet convinși că toate lucru-
rile acestei vieți sunt lipsite de importanță, atunci când 
sunt comparate cu experiențele din lumea veșnică. Oa-
menii aceștia simt pe deplin cât de prețios este timpul și 
cât de valoroase sunt oportunitățile minunate pe care 
oamenii le au, atunci când au privilegiul de a auzi Evan-
ghelia. Ei sunt complet conștienți de nebunia păcatului 
lor, de neglijarea oportunităților și de ignorarea avertis-
mentelor din partea lui Dumnezeu. Atunci când păcă-
toșii descoperă prin experiență personală care este rezul-
tatul păcatelor lor, din nefericire, acesta nu constă decât 
în „plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 13:42). Așadar, 
nici măcar cele mai puternice experiențe religioase nu 
pot fi considerate un semn sigur al existenței harului lui 
Dumnezeu în inimă. 

Demonii și oamenii condamnați au de asemenea 
un simț puternic al măreției și puterii lui Dumnezeu. 
Puterea lui Dumnezeu este manifestată cel mai clar în 
punerea în aplicare a răzbunării divine asupra vrăjma-
șilor Lui. „Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă 
voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a sufe-
rit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru 
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piere” (Rom. 9:22). Cutremurându-se, diavolii își aș-
teaptă pedeapsa finală, simțind cel mai puternic măre-
ția lui Dumnezeu. Ei o simt deja acum, evident, dar ea 
se va manifesta în cel mai înalt grad în viitor, „la desco-
perirea Domnului Isus din Cer, cu îngerii puterii Lui, 
într-o flacără de foc” (2 Tes. 1:7). În acea zi, ei vor dori 
să se poată ascunde din prezența lui Dumnezeu. „Iată 
că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-
au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci 
din pricina Lui! Da, Amin” (Apoc. 1:7). Tot așa, orice 
ființă Îl va vedea în gloria Tatălui Său. Dar, evident, nu 
toți care Îl vor vedea vor fi și mântuiți. 
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4  
OBIECȚIA DIFERENȚEI  

 

Acum, este posibil ca unii oameni să obiecteze la 
toate acestea, spunând că oamenii păcătoși din această 
lume sunt ființe destul de diferite prin comparație cu de-
monii. Ei se găsesc în circumstanțe diferite și sunt ființe 
diferite. Cineva ar putea obiecta în felul acesta: „Acele 
lucruri care sunt vizibile și prezente pentru demoni sunt 
invizibile și viitoare pentru oameni. În afară de aceasta, 
oamenii au dezavantajul de a avea trupuri, care le înfrâ-
nează sufletul și îi împiedică să vadă aceste lucruri spiri-
tuale. De aceea, chiar dacă demonii au o cunoaștere de-
osebită și o experimentare personală a lucrurilor lui 
Dumnezeu, dar nu au parte de har, concluzia nu se 
aplică la mine”. Sau, dacă ar fi să exprimăm această obi-
ecție în alt fel: dacă oamenii au astfel de lucruri în această 
viață, ele pot fi foarte bine un semn sigur al existenței ha-
rului lui Dumnezeu în inimile lor. 

Drept răspuns, pot spune că sunt de acord că ni-
ciun om nu a avut vreodată parte în această viață de lu-
crurile de care au parte demonii, în gradul în care ei au 
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parte de ele. Nicio persoană nu s-a cutremurat vreo-
dată, trăind aceeași intensitate a fricii pe care demonii 
o experimentează și din cauza căreia se cutremură. Ni-
ciun om nu va avea vreodată, în această viață, același fel 
de cunoaștere pe care diavoli îl au. Este clar că diavolii 
și oamenii condamnați înțeleg imensitatea veșniciei și 
importanța lumii de dincolo mai mult decât orice per-
soană vie de pe acest pământ, motiv pentru care aceștia 
și-ar dori mântuirea cu mult mai mult. 

Dar putem vedea că oamenii din această lume pot 
avea parte de experiențe de același fel ca și acelea ale de-
monilor și oamenilor condamnați. Ei au aceleași capa-
cități mentale, sunt capabili de a exprima aceleași opinii 
și emoții și de a avea parte de același fel de impact asu-
pra minții și inimii lor. Observați că acest lucru este un 
argument convingător pentru apostolul Iacov. El 
afirmă că gândirea oamenilor, potrivit căreia credința 
într-un unic Dumnezeu este dovada harului lui Dum-
nezeu în inimă, nu constituie o dovadă clară, întrucât 
și demonii cred același lucru. Iacov nu se referă la doar 
la actul credinței, ci și la emoțiile și acțiunile care înso-
țesc credința lor. Cutremurul este un exemplu al emo-
ției experimentate în inimă. Acest lucru arată că, dacă 
oamenii manifestă același fel de gândire, iar răspunsul 
sau impactul în inima lor este același, acest lucru nu 
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constituie un semn sigur al harului. 

Biblia nu spune cât de mult pot vedea oamenii în 
această lume slava lui Dumnezeu și totuși să nu aibă 
parte de harul lui Dumnezeu în inima lor. Nu ni se 
spune exact în ce grad Se revelează Dumnezeu anumi-
tor oameni și cât de mult vor răspunde ei în inimile lor. 
Este adevărat că poate fi foarte tentant să spunem că, 
dacă o persoană are parte de o anumită cantitate de ex-
periență religioasă sau de adevăr, atunci acea persoană 
trebuie să fie mântuită. Dar este mai degrabă posibil ca 
unii oameni nemântuiți să aibă parte de experiențe mai 
deosebite decât se poate spune despre unii dintre cei 
care au cu adevărat parte de har în inimile lor! De aceea, 
este greșit să privim la experiența religioasă sau la cu-
noștința religioasă în termeni cantitativi. Oamenii care 
au parte de o lucrare adevărată a Duhului Sfânt în ini-
mile lor au parte și de experiențe și de cunoaștere de un 
fel diferit. 
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5  
OBIECȚIA                             

SIMȚĂMINTELOR                      
DIFERITE  

 

În privința acestui lucru, cineva poate obiecta față 
de aceste gânduri spunând: „Sunt de acord cu tine. 
Sunt conștient că a crede în Dumnezeu, a vedea măre-
ția și sfințenia Lui și a cunoaște că Isus a murit pentru 
păcătoși nu constituie dovada existenței harului în 
inima mea. Sunt de acord că demonii pot cunoaște în 
egală măsură aceste lucruri. Dar eu am anumite lucruri 
pe care ei nu le au. Am bucurie, pace și dragoste. De-
monii nu pot avea aceste lucruri, așa că această dife-
rență arată că eu sunt mântuit”. 

Da, este adevărat că tu ai ceva mai mult decât 
poate avea un demon, dar aceasta nu înseamnă că ai 
ceva mai bun decât poate avea un demon. Experimen-
tarea dragostei, a bucuriei și a altor lucruri asemănă-
toare de către o persoană poate să nu fie determinată 
de ceva diferit față de demoni, ci doar de circumstanțe 
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diferite. Cauzele sau originea simțămintelor sunt ace-
leași. De aceea, aceste experiențe nu sunt cu nimic mai 
bune decât cele ale demonilor. Voi explica acum mai în 
detaliu. 

Toate lucrurile care au fost discutate mai devreme 
cu privire la demonii și oamenii condamnați izvorăsc 
din două cauze principale: înțelepciunea naturală și 
dragostea de sine. Atunci când aceștia se gândesc la ei 
înșiși, cele două lucruri sunt ceea ce determină simță-
mintele și răspunsul din partea lor. Înțelepciunea natu-
rală le arată că Dumnezeu este sfânt, în timp ce ei sunt 
răi. Dumnezeu este infinit, dar ei sunt limitați. Dum-
nezeu este puternic, iar ei sunt slabi. Dragostea de sine 
le oferă un simțământ al importanței religiei, lumii veș-
nice și al tânjirii după mântuire. Atunci când cele două 
cauze lucrează împreună, demonii și oamenii condam-
nați devin conștienți de măreția minunată a lui Dum-
nezeu, despre care ei cunosc că va fi Judecătorul lor. Ei 
știu că judecata lui Dumnezeu va fi perfectă și că pe-
depsirea lor va fi veșnică. De aceea, aceste două cauze 
împreună cu simțurile lor vor produce suferința lor în 
acea zi a judecății, când vor vedea gloria lui Hristos și a 
sfinților Săi. 

Motivul pentru care mulți oameni experimentează 
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bucuria, pacea și dragostea astăzi, în timp ce demonii 
nu trăiesc aceste lucruri, se poate datora mai degrabă 
circumstanțelor lor, decât vreunei diferențe spirituale 
în inimile lor. Cu toate acestea, în inimile lor, cauzele 
sunt aceleași. De exemplu, Duhul Sfânt este la lucru 
acum în lume, împiedicând întreaga omenire să fie atât 
de rea pe cât ar putea fi (2 Tes. 2:17). Acest lucru este 
în contrast cu situația demonilor, care sunt oricând pe 
cât de răi pot fi. Mai mult, Dumnezeu, în îndurarea Sa, 
le dă daruri tuturor oamenilor, precum ploaia care udă 
plantele (Matei 5:45), căldura soarelui și altele. Dar nu 
doar acestea, ci adesea oamenii au parte de multe lu-
cruri în această viață care le produc fericire, precum re-
lațiile personale, plăcerile, muzica, sănătatea, și așa mai 
departe. Mai important decât toate este că mulți oa-
meni au auzit vestea speranței: Dumnezeu a trimis un 
Mântuitor, pe Isus Hristos, care a murit pentru a-i 
salva pe păcătoși. În aceste circumstanțe, înțelepciunea 
naturală a oamenilor poate să îi determine să simtă lu-
cruri pe care demonii nu le pot simți niciodată. 

Dragostea de sine este o forță puternică în inimile 
oamenilor, suficient de puternică pentru ca, până și în 
lipsa harului, să îi determine să îi iubească pe cei care le 
sunt dragi: „Dacă îi iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 
vi se cuvine? Și păcătoșii îi iubesc pe cei ce-i iubesc pe 
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ei” (Luca 6:32). Este un lucru natural ca o persoană 
care vede că Dumnezeu este îndurător și care știe că ea 
nu este pe cât de rea ar putea fi, să concluzioneze, ca 
urmare a acestei constatări, că poate fi sigură de dragos-
tea lui Dumnezeu față de ea. Dacă dragostea ta pentru 
Dumnezeu provine doar din sentimentul că Dumne-
zeu te iubește sau pentru că ai auzit că Hristos a murit 
pentru tine, ori altceva similar, sursa dragostei tale față 
de Dumnezeu este doar dragostea de sine. Dar această 
dragoste de sine domnește în egală măsură în inimile 
demonilor. 

Imaginează-ți situația demonilor. Ei știu că sunt 
neînfrânați în răutatea lor. Ei cunosc că Dumnezeu 
este vrăjmașul lor și că această stare va rămâne așa pen-
tru totdeauna. Chiar dacă ei sunt fără speranță, totuși 
sunt activi și se luptă. Gândește-te, ce-ar fi dacă ei ar 
avea parte de speranța de care au parte oamenii? Ce-ar 
fi dacă demonii, având cunoașterea pe care o au despre 
Dumnezeu, ar avea răutatea lor neînfrânată? Cum ar fi 
dacă un demon, după ce a experimentat toată frica Lui 
cu privire la judecata lui Dumnezeu, ar putea fi lăsat 
dintr-o dată să își imagineze că Dumnezeu ar putea fi 
Prietenul său? Că Dumnezeu ar putea să îl ierte și să îi 
permită, lui și păcatului său, să aibă acces în Rai? O, ce 
bucurie, ce uimire și ce recunoștință am vedea pe fața 
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lui! N-ar fi acest demon un mare iubitor al lui Dumne-
zeu, întrucât, nu-i așa, oricine îi iubește pe cei care îl 
ajută? Ce altceva ar putea să cauzeze simțăminte atât de 
puternice și sincere? Ne mai mirăm atunci că atât de 
mulți oameni sunt înșelați în acest fel? Mai ales dacă ne 
gândim că oamenii sunt expuși lucrării demonilor, care 
promovează această amăgire. Ei au promovat-o deja de 
multe secole, și, vai, se pricep foarte bine la acest lucru. 



 



35 

6  
SURSA DIFERITĂ A                                    
EXPERIENȚELOR             

SPIRITUALE ADEVĂRATE  
 

Am ajuns acum la întrebarea: dacă toate aceste ex-
periențe și simțăminte variate vin din ceea ce și demonii 
sunt capabili, care sunt acele feluri de experiențe care 
sunt cu adevărat spirituale și sfinte? Ce trebuie să des-
copăr în inima mea, ca semn al existenței harului lui 
Dumnezeu în ea? Care sunt diferențele care ne arată că 
aceste experiențe ar fi de la Duhul Sfânt? 

Iată care este răspunsul: acele simțăminte și experi-
ențe care sunt semne bune ale existenței harului lui 
Dumnezeu în inimă diferă de experiențele demonilor 
prin sursa și prin rezultatele lor. 

Sursa acestor experiențe este conștientizarea fru-
museții sfinte și copleșitoare a lucrurilor lui Dumne-
zeu. Atunci când un om cuprinde aceste lucruri cu 
mintea sa, sau, mai bine spus, când se vede în inima sa 
captivat de atractivitatea Celui Preaînalt, acest lucru 
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este un semn negreșit al lucrării lui Dumnezeu.  

Demonii și cei care sunt condamnați în Iad nu ex-
perimentează nici acum, și nici nu vor experimenta vre-
odată nici cea mai măruntă fărâmiță din aceasta. Înain-
tea căderii lor, demonii au avut acest simțământ cu pri-
vire la Dumnezeu. Dar, prin căderea lor, ei l-au pierdut, 
singurul lucru pe care ei l-ar fi putut pierde în ceea ce 
privește cunoașterea lui Dumnezeu. Am văzut deja 
cum demonii au idei foarte clare despre puterea, drep-
tatea, sfințenia și alte trăsături ale lui Dumnezeu. Ei știu 
o mulțime de realități despre Dumnezeu. Dar acum, în 
starea aceasta, ei n-au nicio idee despre cum este Dum-
nezeu. Ei nu pot ști cum este Dumnezeu mai mult de-
cât ar putea ști un om orb cu privire la frumusețea cu-
lorilor! Demonii pot avea un simțământ puternic față 
de măreția uimitoare a lui Dumnezeu, dar ei nu-I pot 
vedea frumusețea. Ei au putut vedea lucrarea Lui în 
rasa omenească de-a lungul celor câteva mii de ani și, 
fără îndoială, au analizat-o cu cea mai mare atenție, dar 
niciodată nu au putut să vadă, nici măcar încețoșat, câ-
tuși de puțin din frumusețea Lui. Indiferent cât de 
mult cunosc ei despre Dumnezeu – și am văzut că, fără 
îndoială, cunosc foarte multe lucruri – cunoașterea pe 
care ei o au nu îi va aduce niciodată la această cunoș-
tință înaltă, spirituală, a felului cum este Dumnezeu. 
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Dimpotrivă, cu cât cunosc ei mai mult despre Dumne-
zeu, cu atât Îl urăsc mai mult. Frumusețea lui Dumne-
zeu constă în primul rând din sfințenia Lui, sau purita-
tea Lui morală, dar tocmai acest lucru este urât cel mai 
mult de demoni. Demonii Îl urăsc pe Dumnezeu toc-
mai pentru că El este sfânt. Dacă Dumnezeu ar avea o 
sfințenie doar cu puțin diferită de sfințenia perfectă, cu 
siguranță că demonii L-ar urî mai puțin. Fără îndoială 
că demonii ar urî orice ființă sfântă, indiferent ce alte 
trăsături ar avea acea persoană. Dar cu siguranță că ei 
urăsc această Ființă cu atât mai mult, pentru că El este 
infinit de sfânt, infinit de înțelept și infinit de puternic! 

Oamenii răi, inclusiv cei care trăiesc astăzi, vor ve-
dea în ziua judecății totul în legătură cu Isus Hristos, 
cu excepția frumuseții și atractivității Lui. Nu există ni-
ciun lucru în legătură cu Hristos la care ne putem 
gândi, și care să nu fie arătat înaintea lor în cea mai pu-
ternică lumină în acea zi strălucitoare. Cei răi Îl vor ve-
dea pe Isus „venind pe nori cu mare putere și cu slavă” 
(Marcu 13:26). Ei vor vedea gloria Lui exterioară, care 
este cu mult mai mare decât ne putem imagina acum. Pu-
tem ști, fără îndoială, că cei răi vor fi convinși întru totul, 
în profunzime, de tot ceea ce este Hristos. Ei vor fi con-
vinși de omnisciența Lui, atunci când își vor vedea păca-
tele date pe față și evaluate. Vor cunoaște individual 
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dreptatea lui Hristos, atunci când pedepsele lor vor fi 
anunțate. Autoritatea Lui va fi cu totul convingătoare, 
atunci când orice genunchi se va pleca și orice limbă va 
mărturisi că Isus Hristos este Domnul (Fil. 2:10-11). 
Măreția divină îi va izbi într-o modalitate copleșitoare, 
atunci când cei răi vor fi aruncați în Iad, și când vor pă-
trunde în starea lor finală de suferință și moarte (Apoc. 
20:14-15). Atunci când aceste lucruri se vor petrece, 
toată cunoștința lor despre Dumnezeu, pe cât de ade-
vărată și puternică ar fi, nu va valora nimic pentru ei, 
sau chiar mai puțin decât nimic, pentru că ei nu vor ve-
dea frumusețea lui Hristos. 

De aceea, această conștientizare a frumuseții lui 
Hristos este ceea ce face diferența între harul mântuitor 
al Duhului Sfânt și experiențele demonilor. Această ve-
dere sau simțire este ceea ce face experiența creștină au-
tentică să fie diferită de orice altceva. Credința celor 
aleși ai lui Dumnezeu se bazează pe acest lucru. Atunci 
când un om vede excelența Evangheliei, el este sensibil 
la frumusețea și atractivitatea planului divin de mântu-
ire. Mintea lui este convinsă că acest lucru vine de la 
Dumnezeu, și crede Evanghelia din toată inima sa. Așa 
cum spunea apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:34, „noi 
nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se 
văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când 
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cele ce nu se văd, sunt veșnice”. Așa cum am explicat 
anterior, aceasta înseamnă că necredincioșii pot să vadă 
că există o Evanghelie și să înțeleagă adevărurile ei, dar 
ei nu îi văd lumina. Lumina Evangheliei este slava lui 
Hristos, sfințenia și frumusețea Lui. Chiar lângă acest 
pasaj citim, în 2 Corinteni 4:6: „Căci Dumnezeu, care 
a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat 
inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cu-
noștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos”. 
Este clar că această lumină divină, care strălucește în 
inimile noastre, este ceea ce ne face capabili să vedem 
frumusețea Evangheliei și să avem o credință mântui-
toare în Hristos. Această lumină supranaturală ne arată 
frumusețea extraordinară și atractivitatea lui Isus, și ne 
convinge de suficiența Lui ca Mântuitor al nostru. 
Doar un astfel de Mântuitor glorios, măreț, poate fi 
Mijlocitorul nostru, stând între păcătoșii vinovați ce 
merită Iadul, ca și noi, și Dumnezeul cel infinit de 
sfânt. Această lumină supranaturală ne dă o conștien-
tizare a lui Hristos care ne convinge de frumusețea Lui 
într-o modalitate în care nimic altceva nu ar putea să ne 
convingă. 
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7  
EXPERIENȚA SPIRITUALĂ                  

ADEVĂRATĂ TRANSFORMĂ 
INIMA 

 

Atunci când cel mai rău dintre păcătoși este făcut 
capabil să vadă atractivitatea și frumusețea divină ale 
lui Hristos, el nu mai poate specula cu privire la moti-
vațiile pentru care Dumnezeu ar avea vreun interes le-
gat de el, ca să îl mântuiască. Înainte de aceasta, el nu 
putea să înțeleagă felul cum sângele lui Hristos ar putea 
plăti pedeapsa pentru păcate. Dar acum, el poate vedea 
cât de prețios este sângele lui Hristos și cât de vrednic 
este el să fie acceptat ca preț de răscumpărare pentru cel 
mai rău dintre păcătoși.  

Sufletul poate să recunoască acum că este acceptat 
de Dumnezeu, nu datorită a ceea ce este el, ci datorită 
prețului pe care Dumnezeu îl pune pe sângele, asculta-
rea și mijlocirea făcute de Hristos. Văzând această va-
loare și acest preț, sărmanul suflet vinovat se poate 
odihni, primind pacea care nu poate fi găsită în nicio 
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predică sau carte despre credință. 

Atunci când o persoană ajunge să vadă fundamen-
tul adecvat al credinței și să își pună încrederea în Hris-
tos, văzând toate acestea cu propriii ochi spirituali, abia 
atunci avem de-a face cu credința mântuitoare. „Voia 
Tatălui meu este ca oricine Îl vede pe Fiul, și crede în 
El, să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi” 
(Ioan 6:40). „Le-am făcut cunoscut Numele Tău oa-
menilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Tu 
Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cu-
noscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. Căci le-
am dat cuvintele, pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au pri-
mit, și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit, și 
au crezut că Tu M-ai trimis” (Ioan 17:6-8).  

Tocmai această vedere a frumuseții divine a lui 
Hristos este ceea ce captivează dorințele și atrage ini-
mile oamenilor. O vedere a măreției exterioare a lui 
Dumnezeu, în gloria Sa, poate să-i copleșească pe oa-
meni, și să fie mai mult decât ei pot îndura. Acest lucru 
se va putea vedea în ziua judecății, când cei răi vor fi 
aduși înaintea lui Dumnezeu. Ei vor fi copleșiți, da, dar 
împotrivirea inimii lor va rămâne în deplină putere iar 
împotrivirea voinței lor va continua să se manifeste. Pe 
de altă parte, în cel care este convertit, o singură rază a 
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slavei spirituale și morale a lui Dumnezeu, și a frumu-
seții supreme a lui Hristos, care strălucește în inimă, bi-
ruiește toată împotrivirea. Sufletul este înclinat să Îl iu-
bească pe Dumnezeu, ca și cum ar fi atras de o putere 
fără seamăn, astfel încât acum nu doar mintea, ci în-
treaga sa ființă Îl primește și Îl îmbrățișează pe Mântu-
itorul iubitor. 

Acest simțământ al frumuseții lui Hristos consti-
tuie începutul adevăratei credințe mântuitoare în viața 
unui adevărat convertit. Iar acest lucru este destul de 
diferit de orice simțământ vag că Hristos îl iubește și 
sau că a murit pentru el. Acest fel de simțăminte vagi 
pot să ducă la o anume dragoste și bucurie, pentru că 
persoana aceea simte un fel de fericire gândindu-se că a 
scăpat de pedeapsa păcatelor sale. Dar, în realitate, 
aceste simțăminte sunt bazate pe dragostea de sine, nu 
pe dragostea pentru Hristos. Este un lucru trist că atât 
de mulți oameni sunt înșelați de această falsă credință. 
Pe de altă parte, chiar și o licărire a slavei lui Dumnezeu 
pe fața lui Isus Hristos produce în inimă o dragoste su-
premă și autentică pentru Dumnezeu. Acest lucru se 
datorează faptului că lumina divină descoperă frumu-
sețea extraordinară a naturii lui Dumnezeu. O dragoste 
bazată pe acest lucru este cu mult superioară față de 
orice ar putea să provină dintr-o dragoste de sine, lucru 
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pe care îl pot avea în egală măsură demonii și oamenii. 
Dar o dragoste adevărată pentru Dumnezeu, care vine 
din această vedere a frumuseții lui Dumnezeu cauzează 
o bucurie spirituală și sfântă în suflet, o bucurie în 
Dumnezeu și o exaltare în El. Această bucurie nu este 
o bucurie în noi înșine, ci mai degrabă o bucurie doar 
în Dumnezeu. 



45 

8  
EXPERIENȚELE SPIRITUALE             

AUTENTICE CONDUC LA                               
REZULTATE DIFERITE  

 

Vederea frumuseții lucrurilor divine va cauza în 
cel convertit apariția dorințelor adevărate după lucru-
rile lui Dumnezeu. Aceste dorințe sunt diferite de tân-
jirile demonilor, care se nasc deoarece demonii știu că 
distrugerea lor îi așteaptă și își doresc ca, într-un fel, 
sfârșitul lor să fie altul. Dorințele care izvorăsc din 
această vedere a frumuseții lui Hristos sunt dorințe na-
turale, libere, neforțate, ca un bebeluș care își dorește 
lapte. Întrucât aceste dorințe sunt atât de diferite de 
cele contrafăcute ale demonilor, ele ne ajută în a deo-
sebi experiențele autentice ale harului lui Dumnezeu 
de experiențele false. 

Experiențele spirituale false au o tendință de a da 
naștere mândriei, care este păcatul îndrăgit al diavolilor. 
„Nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolu-
lui” (1 Tim. 3:6). Mândria este rezultatul inevitabil al 
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experiențelor spirituale false, chiar dacă ele sunt adesea 
învăluite de o pretenție de mare smerenie. Experiența 
falsă este plină de eu și crește hrănită de eu. Ea trăiește 
din a se arăta într-un fel sau altul lumii exterioare. O 
persoană poate avea o dragoste mare pentru Dumne-
zeu, și totuși să fie mândră de mărimea dragostei sale. 
Un om poate fi foarte smerit, și totuși foarte mândru 
de smerenia sa. Dar simțămintele și experiențele care 
vin din experimentarea harului lui Dumnezeu conduc 
tocmai la opusul acestei atitudini. Lucrarea adevărată a 
lui Dumnezeu în inimă produce smerenie. Ea nu pro-
duce niciun fel de laudă de sine sau exaltare în sine. 
Acel simțământ al frumuseții uimitoare, sfinte și glori-
oase a lui Hristos ucide mândria și smerește sufletul. 
Lumina frumuseții lui Dumnezeu, și numai ea, îi arată 
sufletului sluțenia omului. Atunci când un om conști-
entizează cu adevărat acest lucru, el începe inevitabil 
un proces de a se face din ce în ce mai mic pe sine, și de 
a-L face pe Dumnezeu din ce în ce mai mare în viața 
lui. 

Un alt rezultat al lucrării harului lui Dumnezeu în 
inimă este că omul care are parte de această lucrare va 
urî orice lucru rău și Îi va răspunde lui Dumnezeu cu o 
inimă sfântă și o viață sfântă. Experiențele false pot să 
producă o anume cantitate de zel, și chiar o măsură 
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mare din ceea ce este numit în mod obișnuit religie. Cu 
toate acestea, nu este vorba despre un zel pentru fapte 
bune. Religia acestor oameni nu este o slujire față de 
Dumnezeu, ci mai degrabă o slujire față de sine. Iată 
cum pune apostolul Iacov propria persoană în acest 
context: „Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; 
dar și dracii cred... și se înfioară! Vrei dar să înțelegi, om 
nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică?” (Iacov 
2:19-20). Cu alte cuvinte, faptele, sau faptele bune, 
constituie dovada unei experimentări autentice a haru-
lui lui Dumnezeu în inimă. „Dacă știți că El este nepri-
hănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este 
născut din El” (1 Ioan 2:34). Când inima a fost răvășită 
de frumusețea lui Hristos, cum altfel ar putea ea să răs-
pundă? 
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9  
FRUMUSEȚEA LUI           

HRISTOS, CEL MAI MARE 
DAR AL LUI DUMNEZEU 
 

Cât de superioare sunt acea bunătate interioară și 
acea credință adevărată care izvorăsc din această vedere 
a frumuseții lui Hristos! Aici ai parte de cele mai minu-
nate experiențe ale sfinților și îngerilor din Cer. În 
aceasta stă cea mai bună experimentare a lui Isus Hris-
tos. Chiar dacă noi suntem niște simple creaturi, 
aceasta este un fel de participare la propria frumusețe a 
lui Dumnezeu. „Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui 
nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași 
firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care 
este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4). „Căci ei în ade-
văr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că 
e bine; dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nos-
tru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui” (Evrei 12:10). 
Datorită puterii acestei lucrări divine, există o locuire 
reciprocă a lui Dumnezeu și poporului Său, unul în ce-
lălalt. „Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe 
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care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dra-
goste; și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumne-
zeu, și Dumnezeu rămâne în el” (1 Ioan 4:16).  

Această relație specială va face o persoană mai feri-
cită și binecuvântată decât orice altă creatură care există 
pe fața planetei. Acesta este un dar special al lui Dum-
nezeu, pe care El îl dă doar celor aleși ai Săi. Aurul, ar-
gintul, diamantele și împărățiile pământești le sunt 
date de Dumnezeu oamenilor pe care Biblia îi numește 
câini și porci. Dar acest măreț dar al contemplării fru-
museții lui Hristos este binecuvântarea specială al lui 
Dumnezeu, adresată în mod exclusiv copiilor Lui 
dragi. Carnea și sângele nu pot să dea acest dar: numai 
Dumnezeu îl poate da. Acesta a fost darul special pen-
tru care Hristos a murit, ca să îl obțină pentru aleșii 
Lui. Este cea mai înaltă dovadă a dragostei Lui veșnice, 
roada cea mai aleasă a trudei Sale, și comoara cea mai 
prețioasă plătită cu sângele Lui. Prin acest dar, mai 
mult decât orice altceva, sfinții strălucesc ca lumini în 
lume. Acest dar este mângâierea lor, mai mult decât 
orice altceva. Este imposibil ca sufletul care posedă 
acest dar să piară vreodată. Acesta este darul vieții veș-
nice. Este însăși viața veșnică, începută în ei. Aceia care 
îl au nu pot muri niciodată. Este răsăritul luminii slavei 
în ei. El vine din Cer, are calitate cerească și îl va duce 
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în Cer pe cel care îl are. Cei care au acest dar ar putea să 
rătăcească în pustia acestei lumi, sau pot fi loviți de va-
lurile oceanului, dar ei vor ajunge în Rai în final. Acolo, 
strălucirea Cerului va fi făcută perfectă. În Rai, sufle-
tele sfinților vor fi transformate într-o flacără străluci-
toare și pură, iar ei vor străluci ca soarele în Împărăția 
Tatălui lor. Amin! 
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