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1 
CĂTRE CITITOR 

 

„De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziți 

glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (Evrei 3:7-8). 

 

OBIECTIVUL ACESTEI CĂRȚI 

Obiectivul acestei cărți este mântuirea cititorului ei. 

Cel care a rostit și a scris cuvintele ei va fi foarte dezamăgit 

dacă această carte nu îi va conduce pe mulți la Domnul 

Isus. Ea este publicată cu o atitudine de dependență de pu-

terea lui Dumnezeu Duhul Sfânt, așa cum un copil depinde 

de tatăl lui, și scopul este ca El să o folosească în converti-

rea a milioane de oameni, dacă așa găsește El de cuviință. 

Fără îndoială, mulți bărbați și multe femei sărmane vor 

lua această carte și Domnul îi va vizita cu harul Lui.  

Având în vedere acest scop, am ales cea mai clară 

exprimare și am folosit cele mai uzuale expresii. Totuși, 

dacă oamenii bogați și cu o anumită poziție în societate își 

vor arunca ochii asupra acestei cărți, Duhul Sfânt îi poate 

influența și pe ei, pentru că ceea ce poate fi înțeles de cel 

fără carte nu rămâne neatractiv pentru cel învățat. Ce bine 

ar fi dacă ar putea să o citească și cei care să devină mari 

câștigători de suflete! 
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CALEA PĂCII 

Cine poate ști câți oameni vor descoperi calea către 

pace din ceea ce vor citi aici? Dar o întrebare mai impor-

tantă ți se adresează ție, dragul meu cititor, și ea este ur-

mătoarea: Vei fi unul dintre ei? 

Un om anume a săpat o fântână la marginea unui 

drum, și a agățat o cană de ea, legând-o de cumpănă cu un 

lănțișor. La câtva timp după aceea i s-a spus că un mare 

critic de artă o văzuse și considera că se făcuse o mare gre-

șeală în felul în care fântâna și cana fuseseră gândite. Acel 

om a răspuns: „Bine, dar oamenii însetați beau din ea?” 

Atunci i s-a spus că mii de oameni sărmani, bărbați, femei 

și copii, și-au potolit setea la această fântână. Omul nostru 

a zâmbit atunci și a spus că nu se simțea deloc deranjat de 

observația criticului de artă, ba chiar spera că într-o zi ar-

zătoare de vară, criticul de artă ar putea să umple acea cană 

și să își împrospăteze trupul, lăudând Numele Domnului. 

Ei bine, aici sunt fântâna și cana mea. Poți să scoto-

cești după greșeli printre aceste rânduri, dacă asta vrei, 

dar bea din apa vieții! Asta este tot ceea ce mă interesează. 

Mai degrabă aș vrea să binecuvântez sufletul unui biet mă-

turător de stradă sau pe cel al cerșetorului ce scotocește 

după zdrențe, decât să îi fiu pe plac celui cu sânge princiar, 

dar să eșuez să îl conduc la Dumnezeu. 

EȘTI SERIOS? 

Dragul meu cititor, vei fi serios când vei citi aceste 

pagini? Dacă da, mergem împreună de la bun început, dar 
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ține minte că ceea ce doresc prin această carte nu este ni-

mic altceva decât să Îl găsești pe Hristos și cerul. O, dacă 

am putea să căutăm aceste lucruri împreună! Eu fac 

aceasta prin a publica această carte însoțind-o cu rugă-

ciune. Mi te vei alătura privind în sus către Dumnezeu și 

cerându-I să te binecuvânteze în timp ce citești aceste rân-

duri? Providența a așezat aceste pagini în calea ta. Ai la 

dispoziție un timp limitat ca să le citești și ești dornic să le 

acorzi atenție. Acestea sunt semne bune. Cine știe dacă nu 

cumva vremea binecuvântării s-a apropiat de tine? În 

orice caz, „zice Duhul Sfânt: ‚Astăzi, dacă auziți glasul Lui, 

nu vă împietriți inimile’” (Evrei 3:7).  
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2 
CARE ESTE SCOPUL               

ACESTEI CĂRȚI? 
 

„Veniți să ne judecăm, zice Domnul” (Isaia 1:18). 

 

MÂNTUIREA ESTE CU TOTUL PRIN HAR 

Am auzit cândva de o întâmplare și cred că totul s-a 

petrecut undeva în nordul țării. Un predicator a vizitat o 

sărmană femeie cu intenția de a o ajuta, căci știa că era 

foarte săracă. Cu câțiva poli în mână, el a bătut la ușă, dar 

nimeni nu i-a răspuns. Slujitorul Domnului a tras conclu-

zia că femeia nu era acasă, așa că a plecat la treburile lui. 

La scurt timp după aceea, a întâlnit-o la biserică și i-a spus 

că își amintise de nevoia ei: „Am trecut pe la dumneata și 

am bătut de mai multe ori, dar cred că nu erai acasă, căci 

nimeni nu mi-a răspuns”. „La ce oră ați trecut pe la mine, 

domnule?” „Cam pe la amiază”. „Of, of, of”, zise ea, „v-am 

auzit, domnule, și îmi pare rău că nu am răspuns, dar cre-

deam că era proprietarul și că a venit să îmi ceară chiria”.  

Multe femei sărace știu ce înseamnă asta. Dorința 

mea este să mă asculți și, de aceea, vreau să spun că nu am 

venit să îți cer chiria, căci scopul acestei cărți nu este să 
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ceară ceva de la tine, ci să îți spună că mântuirea este cu 

totul prin har, adică fără plată, gratis, în dar. 

NU AM VENIT SĂ CER CEVA 

Adeseori, în momentele când suntem nerăbdători să 

le câștigăm atenția celorlalți, cei care ne aud gândesc în felul 

următor: „Acum o să mi se spună care îmi sunt responsabi-

litățile. Acesta este omul care a venit să îmi spună ce Îi da-

torez lui Dumnezeu și sunt sigur că n-am nimic cu ce să 

plătesc. Mă voi preface că nu sunt acasă”. Nu, această carte 

nu vine să îți ceară nimic, ci să îți aducă ceva. Nu o să vor-

bim despre lege, despre datorii și despre pedepse, ci despre 

dragoste, bunătate, iertare, îndurare și viața veșnică.  

De aceea, nu trata această carte ca și cum n-ai fi acasă, 

și nu îți astupa urechile, nici nu îți împietri inima. Nu îți cer 

nimic în Numele lui Dumnezeu sau al vreunui om. Intenția 

mea nu este să cer ceva din mâinile tale, ci eu vin în Numele 

lui Dumnezeu să îți aduc un dar, ceva fără plată, un dar care 

va fi bucuria ta prezentă și eternă, dacă îl vei primi. Deschide 

ușa și lasă ca insistențele mele să intre. „Veniți să ne jude-

căm, zice Domnul” (Isaia 1:18). Domnul însuși te cheamă la o 

discuție despre fericirea ta imediată și cea nesfârșită, și El n-

ar fi făcut acest lucru dacă nu ți-ar fi vrut binele. Nu Îl refuza 

pe Domnul Isus, care îți bate la ușă,1 căci El bate cu o mână 

care a fost străpunsă pe lemnul crucii pentru oameni ca tine. 

Întrucât singurul Său scop este binele tău, apleacă-ți urechea 

și vino la El. Ia aminte cu sârguință și lasă ca bunul Cuvânt 

 
1 „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” (Apoc. 3:20). 
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să pătrundă adânc în sufletul tău. Se poate să fi venit ceasul 

când vei face pasul în acea viață nouă ce constituie începutul 

cerului. „Credința vine în urma auzirii” (Rom. 10:17), iar lec-

tura acestei cărți este un fel de auzire: credința poate veni la 

tine în timp ce citești această carte. De ce nu? O, binecuvân-

tate Duh al oricărui har, împlinește aceasta! 
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3 
DUMNEZEU ÎL                            

ÎNDREPTĂȚEȘTE                          
PE PĂCĂTOS 

 

„Celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe 

păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este so-

cotită ca neprihănire” (Romani 4:5). 

 

PE PĂCĂTOS? 

Ascultă aici o mică predică. Vei găsi textul acesteia 

în Epistola către Romani, în capitolul patru, versetul cinci: 

„Celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe pă-

cătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită 

ca neprihănire”.  

Te chem să acorzi atenție următoarelor cuvinte: „Cel 

ce îl socotește pe păcătos neprihănit”. Mie mi se par niște 

cuvinte minunate. 

Nu ești surprins că există în Biblie o expresie ca 

aceasta: „îl socotește pe păcătos neprihănit”? Am auzit 

spunându-se că oamenii care urăsc învățătura Crucii aduc 

ca pe o acuzație împotriva lui Dumnezeu faptul că El îi 

mântuiește pe oamenii răi și îi primește la El pe cei mai 
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ticăloși dintre ticăloși. Iată felul în care acest verset acceptă 

acuzația și o afirmă clar. Prin gura lui Pavel, slujitorul Său, 

și prin inspirația Duhului Sfânt, Dumnezeu Își asumă titlul 

de „Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit”. El îi îndrep-

tățește1 pe cei nedrepți, îi iartă pe cei care merită să fie pe-

depsiți și le arată har celor care nu merită niciun har. 

Nu-i așa că te gândeai că mântuirea trebuie să fie 

pentru cei buni, că harul lui Dumnezeu ar trebui să fie re-

zervat celor curați și sfinți, care sunt neafectați de păcat? 

În mintea ta a încăput ideea că, dacă ai fi fost perfect, 

atunci Dumnezeu te-ar fi răsplătit, și te-ai gândit că, întru-

cât nu ești vrednic, nu poate exista vreo cale prin care să 

ajungi să te bucuri de favoarea Lui. Trebuie să fii întru-

câtva surprins să citești cuvinte ca acestea: „Cel ce îl soco-

tește pe păcătos neprihănit”. 

Nu mă miră că ești surprins, căci, oricât aș fi de obiș-

nuit cu harul măreț al lui Dumnezeu, nici eu nu încetez să 

mă minunez de aceasta. O astfel de afirmație despre Dum-

nezeu sună surprinzător, nu-i așa, anume că ar fi posibil ca 

un Dumnezeu sfânt să îndreptățească un om păcătos? Jude-

când după starea naturală a inimilor noastre, noi vorbim 

întotdeauna despre bunătatea și vrednicia noastră, și ne 

agățăm cu încăpățânare de ele așa încât credem că trebuie 

 
1 Îndreptățirea (sau justificarea) este un act al harului necondiționat al lui Dumne-

zeu față de păcătoși, prin care El le iartă toate păcatele și îi acceptă socotindu-i ne-
prihăniți înaintea Lui; nu pentru vreun lucru meritoriu în ei sau făcut de ei, ci doar 
pentru că Dumnezeu le atribuie ascultarea activă a lui Hristos față de toată Legea și 

ascultarea pasivă în moartea Lui, aceasta fiind singura și desăvârșita lor neprihă-
nire, care poate fi însușită doar prin credință. (Catehismul Baptist Extins, disponibil 
gratuit în format electronic la Editura MAGNA GRATIA – magnagratia.org).  
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să existe ceva în noi care să ne câștige atenția lui Dumne-

zeu. Dar Dumnezeu, care vede dincolo de toate lucrurile, 

știe că în noi nu se găsește nimic bun. El spune că „nu este 

niciun om neprihănit, nici unul măcar” (Rom. 3:10). El știe 

că „toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” 

(Isaia 64:6) și, de aceea, Domnul Isus nu a venit în lume 

ca să caute bunătatea și neprihănirea printre oameni, ci ca 

să aducă cu El bunătatea și neprihănirea și să le dea ace-

lora care nu le au. El nu a venit pentru că noi am fi niște 

oameni drepți, ci ca să ne îndreptățească. El îl socotește 

neprihănit pe cel păcătos. 

Când un avocat se înfățișează înaintea tribunalului, 

dacă este cinstit, el va dori să pledeze cazul unei persoane 

nevinovate și să o apere înaintea judecătorului, să o dezvi-

novățească de lucrurile de care este acuzată pe nedrept. 

Datoria judecătorului este să îl apere pe cel nevinovat, as-

tfel că el n-ar trebui să încerce să scape partea vinovată. 

Nu ține de dreptul acelui om și nici de puterea lui să îl 

achite pe cel vinovat. Acesta este un miracol păstrat doar 

pentru Domnul. Dumnezeu, Suveranul infinit de drept, 

știe că „pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să 

facă binele fără să păcătuiască” (Ecl. 7:20) și, de aceea, în 

suveranitatea infinită a naturii Sale divine și în strălucirea 

dragostei Lui de necuprins, El împlinește această lucrare 

nu atât de mult prin justificarea celui drept, ci prin îndrep-

tățirea celui păcătos. Dumnezeu a rânduit căi și mijloace 

prin care să îl facă pe omul păcătos să se înfățișeze accep-

tat pe drept înaintea Lui.  
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El a construit un plan prin care dreptatea perfectă 

poate să îl trateze pe cel vinovat cu o dreptate perfectă, ca 

și cum fusese toată viața lui nevinovat de orice lucru rău, 

tratându-l ca și cum ar fi complet lipsit de păcat. El îl în-

dreptățește pe cel păcătos în felul acesta. 

PENTRU MÂNTUIREA PĂCĂTOȘILOR 

Isus Hristos a venit în lume pentru a-i mântui pe pă-

cătoși. Acesta este un lucru foarte surprinzător, înaintea 

căruia majoritatea celor care se bucură de el ar trebui să 

se minuneze.  

Chiar până astăzi, mi se pare că îndreptățirea mea 

de către Dumnezeu este cea mai mare minune de care am 

auzit vreodată. În ceea ce mă privește, separat de dragos-

tea Lui minunată, știu că sunt un morman de nevrednicie, 

o masă de corupție morală și o grămadă de păcat. Totuși, 

știu cu o siguranță deplină că sunt îndreptățit prin cre-

dința care este în Isus Hristos2, și că sunt tratat ca și cum 

aș fi fost perfect nevinovat și făcut un moștenitor al lui 

Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos3 și totuși, 

prin natura mea, trebuie să îmi iau locul printre cei mai 

păcătoși. Eu, care sunt cu totul nevrednic, sunt tratat ca și 

cum aș fi meritat totul. Sunt iubit cu tot atâta dragoste ca 

și cum aș fi fost întotdeauna evlavios, pe când în toată 

 
2 „Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai 
prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți ne-
prihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va 

fi socotit neprihănit prin faptele Legii” (Gal. 2:16). 
3 „Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu” 
(Gal. 4:7). 
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această vreme am fost păcătos. Cine poate să nu fie uimit 

de aceasta? Recunoștința pentru o astfel de favoare stă îm-

brăcată în hainele uimirii. 

Chiar dacă acest lucru este foarte surprinzător, 

vreau să observi cum el deschide ușa Evangheliei pentru 

tine și pentru mine. Dacă Dumnezeu îl socotește neprihă-

nit pe cel păcătos, atunci, dragul meu prieten, El te poate 

îndreptăți și pe tine. Oare nu ești exact acel fel de per-

soană?  

Dacă nu ești convertit în momentul acesta, iată o 

descriere foarte potrivită a ta: ai trăit fără Dumnezeu, ai 

fost tocmai opusul evlaviei, cu alte cuvinte, ai fost și ești 

păcătos. Poate că nu ai vizitat vreun loc de închinare du-

minica, ci ai trăit ignorând ziua Domnului, casa și Cuvân-

tul Lui, iar aceste lucruri dovedesc că ai fost păcătos. Încă 

mai trist este că poate te-ai îndoit de existența lui Dumne-

zeu și să mergi până acolo încât să spui că nu crezi în El. 

Ai trăit pe acest pământ bun, care este plin de dovezile 

prezenței lui Dumnezeu și, în tot acest timp, ți-ai închis 

ochii în fața dovezilor clare ale puterii și dumnezeirii Lui. 

Ai trăit ca și cum n-ar fi existat niciun Dumnezeu. Evident, 

ai fi fost foarte încântat dacă ți-ai fi putut demonstra cu 

certitudine că nu există niciun Dumnezeu. Este posibil să 

fi trăit mulți ani în felul acesta, așa că acum te-ai așezat 

bine pe căile tale, și totuși Dumnezeu nu se găsește pe ni-

ciuna dintre ele. Dacă te-ai caracteriza ca „păcătos”, ai pu-

tea fi descris la fel de bine ca și cum ai zice că marea este 

formată din „apă sărată”. Nu acesta este adevărul?  
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FORMELE EXTERIOARE ALE RELIGIEI 

Sau poți să fii un om dintr-o altă categorie. Tu ai 

participat în mod regulat la toate formele exterioare ale 

religiei, și totuși inima ta nu a fost în ele. Ai fost în realitate 

un păcătos. Chiar dacă te-ai întâlnit cu copiii lui Dumne-

zeu, nu te-ai întâlnit niciodată cu Dumnezeu însuși. Ai fost 

în corul bisericii, dar nu L-ai lăudat pe Domnul din inima 

ta. Ai trăit fără vreo dragoste din inimă pentru Dumnezeu 

și fără prețuire față de poruncile Lui în viața ta. Ei bine, 

ești tocmai unul dintre oamenii cărora li se trimite această 

Evanghelie, căci ea spune că Dumnezeu îi îndreptățește pe 

cei păcătoși. Aceasta este o veste cu totul minunată, și, din 

fericire, îți este disponibilă și ție. Ți se potrivește. Nu-i 

așa? Cât aș vrea să o accepți! Dacă ești un om de bun-simț, 

vei observa harul remarcabil al lui Dumnezeu manifestat 

prin a Se îngriji de unul ca tine și îți vei spune: „Să îl în-

dreptățească pe cel păcătos? Ei bine, n-ar trebui să fiu și 

eu îndreptățit, îndreptățit fără amânare?” 

Observă mai apoi că este ceva rațional ca mântuirea 

adusă de Dumnezeu să fie pentru cei care nu o merită și 

care nu s-au pregătit în niciun fel pentru ea. Este un lucru 

logic că acea afirmație a fost pusă în Biblie căci, dragul meu 

prieten, nimeni altcineva nu are nevoie de îndreptățire de-

cât cei care nu au o neprihănire proprie. Dacă vreunul din-

tre cititorii mei ar fi perfect neprihănit, n-ar avea nicio ne-

voie să fie îndreptățit. Poate că tu simți că îți împlinești bine 

datoria și că cerul aproape că ar trebui să se simtă obligat 

față de tine. Ce anume ai vrea de la Mântuitorul sau de la 
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îndurarea Lui? Ce vrei să capeți de pe urma îndreptățirii? 

Ai fi deja obosit de cartea mea, căci nu ți-ar fi atras cu ni-

mic interesul. 

Dacă vreunii dintre cititori își arogă niște aere de 

mândrie, ascultați-mă pentru puțin timp. Pe cât de sigur 

este faptul că trăiți, pe atât de sigur este că veți pieri. Voi, 

oameni neprihăniți, a căror mântuire ține în totalitate de 

faptele voastre, sunteți fie amăgitori, fie amăgiți, căci 

Scriptura nu poate minți, iar ea spune clar: „Nu este niciun 

om neprihănit, nici unul măcar” (Rom. 3:10). În orice caz, 

eu nu am vreo evanghelie de predicat celor auto-neprihă-

niți, nici măcar un cuvânt. Isus Hristos nu a venit să îi 

cheme pe cei neprihăniți, și nu am de gând să fac ceea ce 

El nu a făcut. Dacă te-am chemat și nu vrei să vii pentru 

că te consideri neprihănit, nu la tine mă refeream. Nu, ci 

mai degrabă te îndemn să privești la neprihănirea proprie 

până ce vei vedea ce amăgire mare este ea. Ea nu are sub-

stanță nici pe jumătate din cât are o pânză de păianjen. 

Leapăd-o cât colo! Fugi cât mai departe de ea! 

O, dragii mei, singurele persoane care pot avea ne-

voie de îndreptățire sunt cele care nu sunt neprihănite în 

ele însele! Ele au nevoie să se facă ceva pentru ele pentru 

a le îndreptăți înaintea scaunului de judecată al lui Dum-

nezeu. Fii sigur de faptul că Domnul nu face decât ceea ce 

este necesar. Înțelepciunea infinită nu încearcă niciodată 

ceea ce nu este nevoie. Isus nu se apucă niciodată să facă 

un lucru inutil. Nu este lucrarea lui Dumnezeu să-l îndrep-

tățească pe cel ce este drept, căci aceasta ar fi truda unui 
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nebun. Lucrarea dragostei și a îndurării infinite este să îl 

îndreptățească pe cel ce nu este drept. Îndreptățirea păcă-

tosului este o minune vrednică de Dumnezeu. Și cu sigu-

ranță că ea este așa. Dacă ar exista undeva în lume un doc-

tor care să fi descoperit tratamente sigure și prețioase, la 

cine ar fi trimis el? La cei perfect sănătoși? Nu cred. Tri-

mite-l într-o zonă unde nu există bolnavi, și se va simți în 

locul nepotrivit. N-ar avea nimic de făcut acolo. „Nu cei 

sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi” (Matei 

9:12). Nu este oare la fel de clar că marile remedii ale ha-

rului și ale răscumpărării sunt destinate celor bolnavi în 

suflet? Ele nu pot fi disponibile pentru cei sănătoși, căci 

aceștia nu au la ce să le folosească.  

Dacă tu, dragul meu prieten, conștientizezi că ești 

bolnav spiritual, Medicul a venit în această lume pentru 

tine. Dacă ești cu totul zdrobit din cauza păcatului tău, ești 

tocmai persoana avută în vedere de planul mântuirii. Pot 

să îți spun că Dumnezeul dragostei a avut în vedere oa-

meni ca tine atunci când a conceput ideea harului.  

Dacă un om generos s-ar fi hotărât să îi ierte pe toți 

cei care i-ar fi datorat ceva, este clar că această hotărâre 

de iertare s-ar aplica doar celor care ar avea datorii față de 

el. Unul îi datorează o mie de poli, altul cincizeci, și fiecare 

trebuie doar să vină ca să îi fie iertată datoria și să îi fie 

ștearsă obligația. Dar nici cea mai generoasă persoană nu îi 

poate ierta pe cei care nu îi datorează nimic. Este în afara 

puterii Celui atotputernic să ierte acolo unde nu există pă-

cat. De aceea, dacă tu crezi că nu ai păcate, iertarea nu poate 
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fi pentru tine. Iertarea trebuie să fie pentru cei vinovați. Ier-

tarea trebuie să fie pentru păcătoși. Ar fi absurd să vorbim 

despre iertarea celor care n-au nevoie de iertare, sau despre 

scutirea celor care n-au încălcat nicio lege. 

PIERDUT PENTRU CĂ EȘTI UN PĂCĂTOS? 

Crezi oare că vei pieri negreșit pentru că ești păcă-

tos? Acesta este tocmai motivul pentru care poți fi mân-

tuit. Tocmai pentru că recunoști că ești un păcătos, te în-

curajez să crezi că harul este rânduit pentru oameni ca 

tine. Unul dintre autorii noștri de imnuri a îndrăznit să 

spună că „un păcătos este un lucru sacru – Duhul Sfânt l-

a făcut astfel”. Este adevărat că Isus îi caută și îi mântu-

iește pe cei pierduți.4 El a murit și a făcut o ispășire reală 

pentru păcătoși reali. Când oamenii nu se joacă cu vorbele 

sau se recunosc „păcătoși mizeri”, mă simt peste măsură 

de bucuros să îi întâlnesc. Aș fi fericit să le vorbesc toată 

noaptea păcătoșilor bona fide. Hanul îndurării nu își în-

chide niciodată ușile față de astfel de oameni, nici în zilele 

săptămânii și nici duminicile. Domnul nostru Isus Hristos 

nu a murit pentru păcate imaginare, ci sângele inimii Lui 

s-a vărsat pentru a spăla petele roșii adânci pe care nimic 

altceva nu le poate îndepărta. Păcătosul înnegrit de păcat, 

cum suntem noi toți, este omul pe care Isus Hristos a venit 

să îl înălbească5. Un slujitor al Evangheliei a avut cândva 

o predică din următorul verset: „iată că securea a și fost 

 
4 „Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 
19:10). 
5 să îl înălbească – să îl spele de păcat. 
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înfiptă la rădăcina pomilor” (Matei 3:10), și a predicat în 

așa fel încât unul dintre cei care l-au auzit i-a spus: „Aș fi 

crezut că le-ați predicat criminalilor. Predica dumitale ar fi 

fost tocmai bună să fie rostită în pușcăria județeană”. „O, 

nu”, spuse predicatorul, „dacă aș fi predicat în pușcărie, n-

aș fi ales acel pasaj, ci l-aș fi folosit pe acesta: ‚adevărat și 

cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: Hristos 

Isus a venit în lume ca să îi mântuiască pe cei păcătoși’” (1 

Tim. 1:15). Și avea dreptate. Legea este pentru cel auto-ne-

prihănit, pentru a-i smeri mândria, pe când Evanghelia este 

pentru cel pierdut, pentru a-i îndepărta disperarea. 

Dacă nu crezi că ești pierdut, ce aștepți să primești 

de la un Mântuitor? Ar trebui oare ca păstorul să se ducă 

să îi caute pe cei care nu s-au rătăcit niciodată?6 De ce ar 

fi nevoie ca femeia să măture casa în căutarea unui ban 

care n-ar fi căzut niciodată din portofelul ei?7 Nu, ci me-

dicamentele sunt pentru bolnavi, învierea pentru morți, 

iertarea pentru vinovați, eliberarea pentru cei încătușați 

și deschiderea ochilor pentru cei orbi. Cum putem să ne 

gândim la Mântuitorul, la moartea Lui pe cruce și la 

Evanghelia iertării și să credem că toate sunt adevărate, 

dacă nu plecăm de la prezumția că oamenii sunt vinovați 

 
6 „Dar El le-a spus pilda aceasta: ‚Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și o pierde 
pe una dintre ele, nu le lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea 
pierdută, până ce o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, când 

se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și pe vecinii săi, și le zice: ,Bucurați-vă îm-
preună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută’” (Luca 15:3-7). 
7 „Sau care femeie, dacă are zece lei de argint, și pierde unul dintre ei, nu aprinde o 

lumină, nu mătură casa, și nu caută cu băgare de seamă până ce îl găsește? După ce 
l-a găsit, le cheamă pe prietenele și vecinele ei, și le zice: ,Bucurați-vă împreună cu 
mine, căci am găsit leul, pe care-l pierdusem’” (Luca 15:8-9). 
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și vrednici de condamnare? Păcătosul este motivul pentru 

care Evanghelia există. Tu, prietene, cel căruia mă adresez 

prin aceste cuvinte, dacă ești lipsit de vrednicie, dacă me-

riți numai Iadul, tu ești printre oamenii pentru care Evan-

ghelia este gândită, rânduită și propovăduită. Dumnezeu 

îl socotește neprihănit pe cel păcătos. 

Vreau să îți vorbesc foarte clar. Sper că am reușit 

deja, dar, pe cât este de clar acest mesaj, numai Domnul îi 

poate da omului ochi să îl vadă. La început, unui om trezit 

spiritual poate să i se pară foarte uimitor adevărul că mân-

tuirea este în realitate pentru el, o ființă pierdută și vino-

vată. El crede că ea i se cuvine pentru că se pocăiește, ui-

tând că chiar și pocăința lui este parte din mântuirea sa. 

„O”, zice el, „dar trebuie să fiu așa și așa”, toate acestea 

fiind adevărate, căci el va fi aceasta și aceea ca rezultat al 

mântuirii, dar el are parte de mântuire înainte de a mani-

festa vreunul dintre rezultatele mântuirii. Ea se întâlnește 

cu el, în fapt, în timp ce el merită numai această descriere 

simplă, ticăloasă, abominabilă și potrivită unui cerșetor: 

„păcătos”. Asta este tot ceea ce el poate fi când Evanghelia 

lui Dumnezeu vine să îl îndreptățească. 

DUMNEZEU POATE ȘI ESTE DORNIC 

De aceea îi îndemn pe toți cei care nu au nimic bun 

în ei înșiși, care se tem că nu au nici măcar un sentiment 

bun sau orice lucru care ar putea să îi recomande înaintea 

lui Dumnezeu, să creadă hotărât că Dumnezeul nostru bun 

poate și este dornic să îi primească fără vreun lucru care 
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să îi învrednicească, și să îi ierte imediat, nu pentru că ei 

ar fi buni, ci pentru că El este bun. Nu face această veste 

ca soarele Lui să strălucească peste cel rău și peste cel 

bun8? Nu este El cel care dă anotimpuri roditoare și nu 

trimite El ploaia și soarele la vremea lor peste cele mai pă-

gâne popoare? Da, ba chiar Sodoma și-a avut soarele ei, 

iar roua a căzut și peste Gomora9. O, prieteni, harul măreț 

al lui Dumnezeu depășește abilitatea mea și a ta de a-l cu-

prinde, astfel că vreau să îl prețuim cum se cuvine. Pe cât 

de înalte sunt cerurile față de pământ, așa sunt gândurile 

lui Dumnezeu față de gândurile noastre10. El poate ierta 

din abundență. Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântu-

iască pe păcătoși11: iertarea este pentru cei vinovați. 

Nu încerca să te înalți sau să devii altcineva decât 

ești în realitate, ci vino așa cum ești la Acela care îl în-

dreptățește pe păcătos. Un mare artist a pictat cu ceva 

timp în urmă o parte a orașului în care locuia, și a vrut 

să includă în pictura lui, din motive istorice, anumite per-

sonaje cunoscute în oraș. Un măturător de stradă zdren-

țăros, murdar și neîngrijit era cunoscut de toți, astfel că 

chipul lui și-a găsit locul potrivit în pictură. Artistul i-a 

 
8 „El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei 

drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5:45). 
9 „Lot și-a ridicat ochii, și a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în în-
tregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o gră-

dină a Domnului, ca țara Egiptului” (Gen. 13:10). 
10 „Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru 
cei ce se tem de El” (Ps. 103:11). 
11 „O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: ‚Hristos Isus a 
venit în lume ca să îi mântuiască pe cei păcătoși’, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 
Tim. 1:15). 
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spus acestui individ zdrențăros și aspru: „Te voi plăti bine 

dacă vii în atelierul meu și îmi dai voie să te pictez”. Mă-

turătorul a venit de dimineață, dar a fost trimis imediat să 

se întoarcă la slujba lui, căci își spălase fața, își pieptănase 

părul și se îmbrăcase într-un costum de haine respectabil. 

În pictură era nevoie să fie ilustrat ca un cerșetor, nefiind 

invitat în vreo altă calitate. Tot astfel, Evanghelia te va 

primi în holurile ei dacă vii ca un păcătos, dar nu altfel. Nu 

aștepta să te reformezi, ci vino de îndată pentru a fi mân-

tuit. Dumnezeu îi îndreptățește pe păcătoși, iar pentru 

aceasta este nevoie să vii așa cum ești acum; îndreptățirea 

trebuie să te întâlnească în cea mai rea stare a ta. 

Vino în zdrențele tale. Vino la Tatăl tău ceresc cu tot 

păcatul și toată păcătoșenia ta! Vino la Isus așa cum ești, 

lepros, spurcat, gol, nepregătit pentru a trăi sau pentru a 

muri. Vino, tu, cel care ești spurcăciunea creației; vino, 

chiar dacă ai îndrăzni cu greu să speri la altceva decât la 

moarte. Vino, chiar dacă disperarea se năpustește asupra 

ta, presând asupra inimii tale ca un coșmar groaznic. Vino 

și cere-I Domnului să îndreptățească încă un păcătos. De 

ce să nu facă El aceasta? Vino, căci această măreață îndu-

rare a lui Dumnezeu îi are în vedere pe cei ca tine. Exprim 

acest adevăr în limbajul textului, și nu pot să îl subliniez 

mai accentuat: însuși Domnul Dumnezeu Își asumă acest 

titlu plăcut: „Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit”. El 

îi îndreptățește pe cei care, prin natura lor, sunt păcătoși, 

și face astfel încât ei să fie tratați ca neprihăniți. Nu este 

oare un îndemn minunat să ți se spună că este pentru tine? 
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Dragă cititor, nu te ridica de pe locul tău până ce vei cân-

tări bine acest subiect. 
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4 
DUMNEZEU ÎI SOCOTEȘTE                                 

NEPRIHĂNIȚI 
 

„Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? 

Dumnezeu este Acela, care-i socotește neprihăniți!” 

(Rom. 8:33) 

 

Este un lucru minunat să fii îndreptățit (socotit ne-

prihănit). Dacă n-am fi încălcat niciodată poruncile lui 

Dumnezeu, n-am fi avut nevoie de aceasta, căci am fi fost 

neprihăniți în noi înșine. Acela care a făcut toată viața lui 

lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă și care n-a făcut ni-

mic din lucrurile interzise, acela este îndreptățit prin Lege.  

Dar tu, dragul meu cititor, tu nu ești din acea catego-

rie, și sunt sigur de asta. Ai prea multă onestitate pentru a 

pretinde că ești fără păcat, așa că ai nevoie să fii îndreptățit.  

Dacă vrei să te îndreptățești singur, pur și simplu te 

vei amăgi. Așadar, nu încerca să faci asta. Nu merită efor-

tul. La rândul lor, ce pot face semenii tăi muritori pentru 

a te îndreptăți? Pentru câțiva lei, pe unii dintre ei îi poți 

face să te vorbească de bine, iar alții te vor mușca pe la 

spate pentru mai puțin de atât. Judecata lor nu valorează 

prea mult.  
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Versetul nostru de la început spune că „Dumnezeu 

este Acela care-i socotește neprihăniți”, iar acest adevăr ne 

ajută foarte mult. Avem aici o realitate uimitoare, una pe 

care trebuie să o luăm în considerare cu grijă. Vino să vezi! 

NIMENI ALTUL DECÂT DUMNEZEU 

În primul rând, numai Dumnezeu s-ar fi putut gândi 

la îndreptățirea celor vinovați. Ei au trăit în răzvrătire fă-

țișă, au făcut rău cu ambele mâini, au mers din rău în mai 

rău, s-au întors la păcat chiar și după ce au fost disciplinați 

pentru el și, de aceea, au fost forțați să îl părăsească. Ei au 

încălcat Legea și au disprețuit Evanghelia. Au refuzat pro-

povăduirea îndurării și au persistat în păgânătate. Cum 

pot fi ei iertați și îndreptățiți? Semenii lor, uitându-se cu 

disperare la astfel de cazuri, pot să spună: „acești oameni 

sunt niște cazuri fără speranță”. Chiar și creștinii privesc 

la ei mai degrabă cu întristare decât cu nădejde. Dar Dum-

nezeu este diferit. În splendoarea harului Său, după ce i-a 

ales înainte de întemeierea lumii, Domnul nu Se va odihni 

până nu îi va îndreptăți și până nu îi va face acceptați în 

Cel preaiubit. Oare nu este scris în Scriptură: „pe aceia pe 

care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe 

care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe 

care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Rom. 8:30)? 

Poți vedea astfel că există unii pe care Dumnezeu este ho-

tărât să îi îndreptățească: de ce nu am fi printre aceștia? 

Numai Dumnezeu s-ar fi putut gândi să mă socotească ne-

prihănit. În mine însumi, și eu mă uimesc de ce sunt în 

stare să fac. Nu mă îndoiesc că harul se vede la fel în alții. 
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Privește la Saul din Tars, care spumega împotriva slujito-

rilor lui Dumnezeu1. Ca un lup flămând, el hăituia mieii și 

oile la stânga și la dreapta, și totuși Dumnezeu l-a lovit pe 

când se afla pe drumul către Damasc2 și i-a schimbat 

inima, socotindu-l complet neprihănit așa încât, după 

scurtă vreme, acesta a devenit cel mai mare predicator al 

îndreptățirii prin credință.3 El trebuie să se fi minunat 

adesea de faptul că a fost îndreptățit prin credința în Isus 

Hristos, căci fusese cândva un propovăduitor hotărât al 

mântuirii prin faptele Legii. Numai Dumnezeu s-ar fi pu-

tut gândi la îndreptățirea unui om ca Saul, persecutorul, 

dar Domnul Dumnezeu este glorios în har. 

DOAR DUMNEZEU POATE 

Dar chiar dacă vreun om s-ar fi gândit la îndreptăți-

rea celor păcătoși, numai Dumnezeu ar fi putut împlini 

această îndreptățire. Este imposibil ca vreun om să ierte pă-

catele care n-au fost comise împotriva lui. Dacă există ci-

neva care te-a rănit mult, îl poți ierta și sper că îl vei ierta, 

dar numai tu îi poți da iertarea. Dacă greșeala este îndrep-

tată către tine, și iertarea trebuie să vină de la tine. Dacă 

noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ține de puterea 

 
1  Saul de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, îi lua cu sila pe bărbați 

și pe femei, și-i arunca în temniță (F.A. 8:3). 
2 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul 
lui. El a căzut la pământ, și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă 

prigonești?” „Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus, 
pe care-L prigonești. „Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș”. Tre-
murând și plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Dom-

nul, „intră în cetate, și ți se va spune ce trebuie să faci” (F.A. 9:3-6). 
3 cel mai mare propovăduitor al îndreptățirii prin credință – Epistola lui Pavel către 
Romani este cea mai fină explicație a Evangheliei lăsată în scris. 
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lui Dumnezeu să ne ierte, căci păcatul este făcut împotriva 

Lui. Iată de ce spune David: „Împotriva Ta, numai împo-

triva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta” 

(Ps. 51:4), fiindcă Dumnezeu este Cel care poate ierta păca-

tul, întrucât păcatul este comis împotriva Lui. Marele nos-

tru Creditor poate să șteargă datoria pe care o avem față de 

El, dacă dorește, iar dacă El o șterge, ea este ștearsă, dis-

pare. Nimeni nu poate să șteargă păcatul pe care l-am comis 

împotriva lui Dumnezeu decât mărețul nostru Dumnezeu. 

De aceea, să ne preocupăm să mergem la El și să căutăm să 

primim îndurarea și iertarea din mâinile Lui. 

Să nu ne lăsăm abătuți de preoți, care ar vrea să 

mergem la ei și să le mărturisim păcatele, pentru că ei nu 

au niciun suport pentru pretențiile lor în Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Dar chiar dacă ei ar fi fost rânduiți să pronunțe ier-

tarea în Numele lui Dumnezeu, tot ar fi mai bine să mer-

gem noi înșine la mărețul Domn prin Isus Hristos, Mijlo-

citorul, să cerem și să primim iertarea din mâinile Lui, în-

trucât suntem siguri că aceasta este calea corectă. Religia 

făcută prin interpuși presupune un risc prea mare. Mai 

bine te-ai îngriji tu însuți de soarta sufletului tău, decât să 

îl pui în mâinile oamenilor. 

EL ÎNDREPTĂȚEȘTE PERFECT 

Doar Dumnezeu poate să îl îndreptățească pe cel pă-

cătos, iar El poate face acest lucru în chip desăvârșit. El 

aruncă păcatele noastre înapoia Lui, le șterge și spune că, 
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dacă ar fi căutate, ele nu vor mai putea fi găsite4. Neexis-

tând un alt motiv pentru aceasta decât bunătatea Lui infi-

nită, Dumnezeu a pregătit o cale glorioasă prin care El 

poate face ca păcatele roșii precum purpura să fie făcute 

albe ca zăpada5 și poate să îndepărteze nelegiuirile noastre 

atât de departe pe cât este răsăritul de apus6. El spune: 

„nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile 

lor” (Evrei 8:12). El merge până acolo încât pune capăt pă-

catului. Un profet din vechime a exclamat cu uimire: „Care 

Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu 

vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Și ține 

mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea” (Mica 7:18). 

Aici nu vorbim despre dreptate, nici despre ideea că 

Dumnezeu îi tratează pe oameni potrivit cu ceea ce ei me-

rită. Dacă pretinzi ca Dumnezeu să te trateze în termenii 

Legii, întrucât El este neprihănit, mânia veșnică te ame-

nință, căci aceasta este ceea ce meriți. Binecuvântat fie Nu-

mele Lui că El nu ne-a făcut după păcatele noastre, ci după 

harul fără plată și după compasiunea Lui infinită, căci El 

spune: „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea 

lor, îi voi iubi cu adevărat” (Osea 14:4). Crede acest adevăr, 

 
4 „Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi 
scoți sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!” 

(Isaia 38:17). „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor, și păcatele ca o ceață: întoarce-te 
la Mine, căci Eu te-am răscumpărat” (Isaia 44:22). „În zilele acelea, în vremea aceea, 
zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și 

nu se va mai găsi; căci voi ierta rămășița, pe care o voi lăsa” (Ier. 50:20). 
5 „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâ-
zul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 

1:18). 
6 „Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noas-
tre de la noi” (Ps. 103:12). 
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căci este perfect adevărat că mărețul Dumnezeu poate să îl 

trateze pe cel vinovat cu o îndurare bogată; că El poate să îl 

trateze pe păcătos ca și cum ar fi fost întotdeauna evlavios. 

Citește cu atenție pilda fiului risipitor7, și vei vedea cum 

tatăl iertător l-a primit pe rătăcitorul întors cu tot atâta 

dragoste ca și cum acesta nu plecase niciodată de acasă și 

ca și cum nu s-ar fi pângărit niciodată cu prostituatele. El 

și-a manifestat dragostea atât de mult încât fratele lui mai 

mare a început să cârtească, însă tatăl nu și-a retras nicio-

dată dragostea. O, fratele meu, oricât de vinovat ai fi, dacă 

te întorci doar la Dumnezeul și Tatăl tău, El te va trata ca 

și cum n-ai fi făcut niciodată ceva greșit. El te va privi ca 

și cum ai fi neprihănit și te va privi în consecință. Ce vei 

spune în fața acestor lucruri? 

Nu vezi – căci vreau să îți prezint acest lucru clar, 

pentru a-i vedea splendoarea – că numai Dumnezeu putea 

să se gândească la îndreptățirea celor vinovați și numai 

Dumnezeu putea să împlinească acest lucru, și Domnul 

chiar poate face asta? Iată felul în care apostolul exprimă 

această provocare: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor 

lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socotește ne-

prihăniți!” (Rom. 8:33-34). Dacă Dumnezeu l-a socotit ne-

prihănit pe un om, acest lucru este bine făcut, este unul 

corect și just, și aduce o îndreptățire veșnică. Citeam deu-

năzi un ziar plin de venin împotriva Evangheliei și a celor 

care o predică, și acolo scria că noi am susține un fel de 

teorie prin care ne închipuim că păcatul poate fi îndepărtat 

 
7 v. Luca 15:11-32. 
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de la oameni. Noi nu susținem o teorie, ci propovăduim o 

realitate. Cea mai măreață realitate de sub ceruri este că 

Hristos, prin sângele Lui prețios, îndepărtează cu adevărat 

păcatul, și că Dumnezeu, de dragul lui Hristos, îi privește 

pe oameni pe baza îndurării divine, îi iartă pe vinovați și 

îi îndreptățește, nu potrivit cu ceea ce El vede meritoriu în 

ei sau prevede că se va afla în ei, ci potrivit cu bogățiile 

îndurării Sale care se găsesc în inima Lui8. Iată ce am pre-

dicat, ce predicăm și ce vom predica atâta vreme cât vom 

trăi. Dumnezeu este Acela care îi socotește neprihăniți, 

care îi îndreptățește pe păcătoși, iar El nu S-a rușinat de 

această lucrare, așa că nici noi nu trebuie să ne rușinăm să 

o predicăm. 

Îndreptățirea care vine de la Dumnezeu însuși trebuie 

să fie dincolo de orice semn de întrebare. Dacă Judecătorul 

mă achită, cine mă poate condamna? Dacă cel mai înalt tri-

bunal al universului m-a declarat nevinovat, cine se va pu-

tea ridica să aducă vreo acuzație împotriva mea? Îndreptă-

țirea de la Dumnezeu este un răspuns suficient pe care îl 

putem aduce înaintea unei conștiințe trezită spiritual. Prin 

mijloacele Lui, Duhul Sfânt aduce pace peste întreaga noas-

tră ființă, astfel că nu ne mai este frică. Având această în-

dreptățire, putem răspunde tuturor săgeților și acuzațiilor 

Satanei și ale oamenilor necredincioși. Având-o, vom putea 

să murim și, cu ea în mâini, vom învia curajoși și vom în-

frunta cu bine ultima zi măreață, Ziua Judecății. 

 
8 „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile 
harului Său” (Efes. 1:7). 
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Dragul meu prieten, Domnul poate să șteargă toate pă-

catele tale. Când spun acest lucru, nu mă comport ca și cum 

aș trage o săgeată în întuneric. „Orice păcat și orice hulă le 

vor fi iertate oamenilor” (Matei 12:31). Chiar dacă te-ai cu-

fundat până la gât în nelegiuiri, El poate să îndepărteze nele-

giuirea ta cu un singur cuvânt și să îți spună: „Da, voiesc, fii 

curățit!” (Luca 5:13). Domnul este un mare iertător. 

„Eu cred în iertarea păcatelor”9. Tu crezi? El poate 

pronunța sentința iertării chiar în acest moment: „Iertate 

îți sunt păcatele... du-te în pace” (Luca 7:48-50) și, dacă El 

face aceasta, nicio putere din cer, de pe pământ sau de sub 

pământ nu te poate duce într-o stare îndoielnică, și cu atât 

mai puțin să te ducă înapoi sub mânia divină. Nu te îndoi 

de tăria dragostei Atotputernicului. Tu nu ai putea să îl ierți 

pe un alt om care te-ar fi jignit așa cum L-ai jignit tu pe 

Dumnezeu, dar nu trebuie să măsori grânele lui Dumnezeu 

cu măsura ta, căci gândurile și căile Lui sunt atât de diferite 

de ale tale pe cât sunt cerurile mai presus de pământ. 

„Ei bine”, vei spune, „ar fi o minune deosebită dacă 

Dumnezeu m-ar ierta”. Așa și este. Ar fi un miracol suprem 

și, de aceea, El poate să îl împlinească, căci El face „minuni la 

care nu ne așteptam” (Isaia 64:3). 

EU ÎNSUMI AM FOST ZDROBIT 

Eu însumi am fost zdrobit de conștientizarea oribilă 

a vinovăției, care a făcut că viața să mi se pară ticăloasă, 

 
9 „Cred în…” – citat din Crezul Apostolic, unul dintre crezurile istorice ale credinței 
creștine. 
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dar, când am auzit porunca Domnului:  „Întoarceți-vă [pri-

viți, lit. KJV] la Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la 

marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul” 

(Isaia 45:22), am privit și, într-o clipă, Domnul m-a socotit 

neprihănit. Ceea ce am văzut a fost Isus Hristos făcut păcat 

pentru mine, iar acea privire mi-a dat odihnă. Când evreii 

au fost mușcați de șerpii înfocați în pustie, ei au privit la 

șarpele de aramă, și au fost vindecați imediat10, și așa s-a 

petrecut și cu mine când am privit la Mântuitorul răstignit. 

Duhul Sfânt, care m-a făcut capabil să cred, mi-a dat pacea 

prin credință. M-am simțit la fel de sigur de iertarea mea pe 

cât fusesem anterior sigur de condamnare. Fusesem sigur 

de condamnarea mea pentru că am văzut Cuvântul lui 

Dumnezeu declarând acest lucru, iar conștiința mea era 

martoră condamnării mele. Când Domnul m-a îndreptățit, 

am fost la fel de sigur prin aceiași martori. Cuvântul Dom-

nului spune în Scriptură: „oricine crede în El, nu este jude-

cat” (Ioan 3:18), iar conștiința mea mărturisește că am cre-

zut și că Dumnezeu a fost drept în iertarea mea. Astfel, am 

mărturia Duhului Sfânt și a conștiinței mele, și cele două 

mărturisesc același lucru. Cât aș vrea ca și tu, cititorul meu, 

să primești mărturia lui Dumnezeu asupra acestei chestiuni 

și vei vedea în curând cum vei avea și mărturia din interio-

rul tău! 

Îndrăznesc să spun că un păcătos îndreptățit de 

Dumnezeu stă așezat pe o temelie mai sigură decât un om 

 
10 „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Fă-ți un șarpe înfocat, și spânzură-l de o prăjină; ori-
cine este mușcat, și va privi spre el, va trăi’” (Num. 21:8). 
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neprihănit îndreptățit prin faptele lui, dacă ar exista așa 

ceva. N-am putea fi niciodată suficient de siguri că am fă-

cut fapte îndeajuns, căci conștiința ar fi întotdeauna tul-

burată ca nu cumva, la urma urmei, să ratăm ținta și să ne 

bazăm pe verdictul firav al unei judecăți expuse greșelii. 

Dar când Dumnezeu însuși îndreptățește și când Duhul 

Sfânt aduce mărturie acestei lucrări prin ne da pacea cu 

Dumnezeu, atunci știm că lucrurile sunt sigure și hotărâte, 

și putem să intrăm în odihna sufletului. Nicio limbă nu 

poate descrie profunzimea acelei liniști care vine asupra 

sufletului care a primit pacea lui Dumnezeu ce întrece 

orice pricepere. 

Prietene, caută chiar acum acest lucru! 
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5 
DREPT ȘI CEL CE                             
ÎNDREPTĂȚEȘTE 

 

„...în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în 

așa fel încât să fie neprihănit și totuși să îl socotească 

neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Rom. 3:26). 

 

ÎNDREPTĂȚIREA CELOR VINOVAȚI? 

Am văzut cum sunt îndreptățiți păcătoșii și am ana-

lizat adevărul măreț că numai Dumnezeu poate să îndrep-

tățească un om, așa că facem acum un pas înainte și ne 

punem această întrebare: Cum poate un Dumnezeu drept 

să îi socotească neprihăniți pe oamenii vinovați? Și suntem 

întâmpinați cu un răspuns complet în cuvintele lui Pavel, 

în pasajul din Romani 3:21-26. Vom citi șase versete din 

acel capitol așa încât să înțelegem ideea care curge prin 

acel pasaj: 

„Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dum-

nezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea și pro-

orocii – și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, 

care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și 

peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci 

toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și 

sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, 
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prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El 

Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin cre-

dința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate 

neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele di-

nainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; 

pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea 

în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să îl soco-

tească neprihănit pe cel ce crede în Isus”. 

Dă-mi voie să îți ofer aici câteva crâmpeie din expe-

riența personală. Pe vremea când mă aflam sub mâna Du-

hului Sfânt, fiind convins de păcat, aveam o înțelegere 

clară și dureroasă a dreptății lui Dumnezeu. Indiferent 

cum ar fi perceput de alți oameni, păcatul mi se părea o 

povară insuportabilă. Nu mă temeam atât de mult de Iad 

pe cât îmi era frică de păcat. Știam că eram groaznic de 

vinovat, așa încât simțeam că, deși Dumnezeu nu mă pe-

depsise încă pentru păcat, urma să o facă. Simțeam că Ju-

decătorul întregului pământ avea să condamne păcate ca 

ale mele. M-am așezat pe scaunul de judecată și m-am con-

damnat singur la pierzare, căci am mărturisit că, dacă eu 

aș fi fost în locul lui Dumnezeu, n-aș fi putut face nimic 

altceva decât să trimit o ființă vinovată ca mine în prăpas-

tia celui mai adânc Iad. În tot acest timp, asupra minții 

mele exista o preocupare adâncă pentru onoarea Numelui 

lui Dumnezeu și pentru integritatea guvernării Sale mo-

rale. Simțeam că nu îmi puteam liniști conștiința dacă aș 

fi fost iertat pe nedrept. Păcatul pe care îl comisesem tre-

buia pedepsit. Dar apoi s-a născut întrebarea aceasta: Cum 

poate fi Dumnezeu drept, și totuși să mă îndreptățească pe 
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mine, care sunt atât de vinovat? M-am întrebat în inima 

mea: „Cum poate El să fie drept și totuși Cel care îndrep-

tățește?” Eram apăsat și tulburat de această întrebare, și 

nu puteam să îmi imaginez niciun răspuns la ea. Era un 

lucru cert că n-aș fi putut inventa vreodată un răspuns 

care să îmi satisfacă apăsarea conștiinței. 

DOCTRINA ISPĂȘIRII 

Eu consider că doctrina ispășirii este una dintre cele 

mai sigure dovezi ale inspirației divine a Sfintei Scripturi. 

Cine s-ar fi gândit sau ar fi putut să își imagineze ca Jude-

cătorul drept să moară pentru un păcătos răzvrătit? 

Aceasta nu este o învățătură a mitologiei omenești sau 

vreun vis al imaginației noastre poetice. Această metodă 

de ispășire1 este singura cunoscută printre oameni, pentru 

că este o realitate. Imaginația nu ar fi putut să o conceapă. 

Dumnezeu însuși a rânduit-o, nefiind ceva produs de ima-

ginația omului. 

Auzisem de planul de mântuire prin jertfa lui Isus 

încă din tinerețea mea, dar nu cunoșteam nimic despre el 

în profunzimea sufletului meu, nimic mai mult decât dacă 

m-aș fi născut și aș fi fost crescut ca un hotentot. Lumina 

era acolo, dar eu eram orb. A fost necesar ca Domnul în-

suși să îmi arate lumina în claritatea ei. Ea s-a întâlnit cu 

mine ca o nouă descoperire, fiind proaspătă ca și cum n-

aș fi citit niciodată în Scriptură că Isus fusese propovăduit 

 
1 autorul se referă aici la actul de satisfacere a dreptății pentru o ofensă sau pentru 
infracțiune, prin care vinovăția este îndepărtată. 
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ca ispășire2 pentru păcate, astfel încât Dumnezeu să poată 

fi drept. Eu cred că acest adevăr trebuie să vină ca o reve-

lație în viața fiecărui copil născut din nou al lui Dumnezeu, 

oridecâteori el o vede, și aici mă refer la învățătura glori-

oasă a substituției3 făcută de Domnul Isus. 

PRINTR-O JERTFĂ ÎN LOCUL PĂCĂTOSULUI 

Am ajuns să înțeleg că mântuirea era posibilă printr-

o jertfă substitutivă și că ea fusese hotărâtă să aibă loc de 

la bun început printr-un astfel de schimb. Am putut vedea 

că Cel ce este Fiul lui Dumnezeu, co-egal și co-etern cu Ta-

tăl, fusese făcut din vechime Capul legământului unui po-

por ales pentru ca, în acea calitate, să sufere pentru ei și 

să îi mântuiască.  

La fel cum căderea noastră de la început nu a fost una 

personală, căci am căzut în păcat prin reprezentantul nos-

tru, primul Adam, a devenit posibil să fim recuperați printr-

un al doilea reprezentant, adică prin Acela care a preluat 

rolul de Cap al legământului pentru poporul Său, fiind astfel 

al doilea Adam al lor. Am văzut că eu am păcătuit după ce 

mă născusem căzut în păcatul primului meu părinte, și m-

am bucurat că a fost posibil ca, din perspectiva Legii, să 

 
2 ispășire – actul de a stinge mânia dreaptă și de a câștiga favoarea persoanei care a 
fost jignită. 
3 substituție – schimb de locuri. În învățătura Scripturii, substituția sau jertfa sub-
stitutivă a lui Hristos are sensul că, în administrarea judecății lui Dumnezeu, se face 
un schimb de locuri între Domnul Isus, Cel nevinovat, și păcătos, cel vinovat. Astfel, 

Domnul Isus, deși lipsit de păcat, este tratat ca și cum este responsabil pentru a face 
plata păcatului, în timp ce păcătosul care își pune credința în El este considerat ne-
vinovat, așa cum Isus este nevinovat de orice păcat.  
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pot fi înviat spiritual printr-un al doilea Cap și Reprezen-

tant4. Căderea lui Adam a lăsat o portiță de scăpare: un alt 

Adam care să repare ruina creată de primul. Când eram 

nerăbdător să aflu cum poate să mă ierte un Dumnezeu 

drept, am înțeles și am văzut prin credință că Fiul lui Dum-

nezeu S-a făcut om și, în Persoana Lui binecuvântată, a 

purtat păcatul meu în trupul Său pe lemn. Am văzut că 

„pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile 

Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5). 

Dragul meu prieten, ai văzut vreodată acest adevăr? 

Ai înțeles vreodată felul în care Dumnezeu poate să fie drept 

pe deplin, fără a ocoli pedeapsa și fără a toci ascuțimea sa-

biei Sale, și totuși să poată fi infinit de îndurător și să îi în-

dreptățească pe cei păcătoși care se întorc la El? Ei bine, 

aceasta s-a petrecut pentru că Fiul lui Dumnezeu, suprem 

de glorios în Persoana Lui fără egal, S-a angajat în lucrarea 

de satisfacere a dreptății Legii prin a suporta sentința pe 

care eu o meritam, așa încât Dumnezeu poate să treacă pe 

lângă păcatul meu. Legea lui Dumnezeu a fost mai înălțată 

prin moartea lui Hristos decât ar fi fost dacă toți nelegiuiții 

ar fi fost trimiși în Iad. Suferința pentru păcat a Fiului lui 

Dumnezeu a fost o lucrare mai glorioasă a lui Dumnezeu 

decât dacă întreaga rasă omenească ar fi suferit pedeapsa. 

 
4 „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a 

intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că 
toți au păcătuit... Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut 
în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la 

Moise chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a 
lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină” (Rom. 5:12-
14). 
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Isus a suportat pedeapsa morții în locul nostru. Iată 

minunăția! Iată-L atârnat pe cruce! Este cea mai măreață 

priveliște pe care o vei vedea vreodată. Fiul lui Dumnezeu 

și Fiul Omului este acolo atârnat suportând dureri indes-

criptibile, Cel drept pentru cei nedrepți, pentru a ne duce 

la Dumnezeu5. O, ce priveliște glorioasă! Cel inocent este 

pedepsit! Cel sfânt este condamnat! Cel veșnic binecuvân-

tat a fost făcut blestem! Cel infinit de glorios a suferit o 

moarte rușinoasă! Cu cât privesc mai mult la suferințele 

Fiului lui Dumnezeu, cu atât mai sigur sunt de adevărul că 

ele satisfac dreptatea pentru mine. De ce să fi suferit El, 

dacă suferința Lui nu a îndepărtat pedeapsa de la noi? Dar 

dacă El a șters pedeapsa noastră prin moartea Lui, ea este 

îndepărtată, iar cei care cred în El nu trebuie să se mai 

teamă de ea. Așa trebuie să fie, pentru că, odată ce ispăși-

rea este făcută, Dumnezeu poate să ierte fără a se atinge 

de temelia scaunului Său de domnie sau fără să șteargă cel 

mai mărunt lucru din cartea poruncilor Lui. Conștiința ca-

pătă un răspuns complet la întrebarea ei: Cum poate fi 

Dumnezeu drept, și totuși Cel care îl socotește neprihănit 

pe omul păcătos? 

Oricum ar fi, mânia lui Dumnezeu față de nelegiuire 

trebuie să fie neînchipuit de îngrozitoare. Bine zicea Mo-

ise: „Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale, și la urgia Ta, 

așa cum se cuvine să se teamă de Tine?” (Ps. 90:11). To-

tuși, când Îl auzim pe Domnul slavei exclamând, „pentru 

 
5 „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi 
încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). 
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ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46) și Îl vedem dându-Și sufle-

tul, simțim că dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită din 

belșug prin ascultarea perfectă și prin moartea atât de 

groaznică a unei Persoane atât de dumnezeiești.  

Dacă Dumnezeu însuși Se pleacă înaintea propriei 

Legi, ar putea fi nevoie de ceva mai mult? În ispășire se 

găsește mai multă vrednicie decât este nevrednicie în toate 

păcatele oamenilor. Marea prăpastie a jertfirii de Sine a lui 

Isus poate înghiți munții tuturor păcatelor noastre.  

De dragul binelui infinit al acestui unic Reprezentant 

al omului, Domnul poate privi cu bunătate asupra altor oa-

meni, indiferent cât de nevrednici ar fi în și prin ei înșiși. 

A fost minunea minunilor că Domnul Isus Hristos a stat în 

locul nostru și a „purtat povara ce noi n-am fi putut-o 

purta vreodată, anume pedeapsa Tatălui Lui neprihănit”. 

Dar El a făcut aceasta. „S-a isprăvit” (Ioan 19:30). 

Dumnezeu îl va scuti pe păcătos de pedeapsă pentru că El 

nu L-a scutit pe Fiul Lui. Dumnezeu poate trece pe lângă 

nelegiuirile tale pentru că El le-a aruncat asupra singuru-

lui Său Fiu, în urmă cu două mii de ani. Dacă vei crede în 

Isus (aceasta este ideea), păcatele tale sunt îndepărtate de 

Cel ilustrat simbolic ca țapul care ducea în pustie păcatele 

poporului Lui6. 

 
6 „Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul și un sorț pentru 
Azazel. Aaron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul, și să-l aducă jertfă de 

ispășire. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, 
ca să slujească pentru facerea ispășirii, și să i se dea drumul în pustie” (Lev. 16:8-
10). 
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ CREZI ÎN EL? 

Ce înseamnă să crezi în El? Această credință nu în-

seamnă doar să spui, „El este Dumnezeu și Mântuitorul”, 

ci să îți pui încrederea deplină și totală în El, socotindu-L 

întreaga ta mântuire pentru această viață și pentru veșni-

cie – considerându-L Domnul tău, Domnul tău, totul pen-

tru tine.  

Dacă Îl ai pe Isus, ești deja al Lui. Dacă crezi în El, 

nu poți să te duci în Iad, căci dacă ai mai putea ajunge 

acolo, jertfa lui Hristos n-ar mai avea niciun efect. Nu este 

posibil ca o jertfă să fie acceptată, dar sufletul pentru care 

ea a fost făcută să moară. Dacă sufletul credincios ar putea 

fi condamnat, de ce să se mai facă o jertfă? Dacă Isus a 

murit în locul meu, de ce să mai mor și eu? Fiecare credin-

cios poate pretinde că jertfa a fost făcută în fapt pentru el: 

prin credință, el și-a pus mâinile asupra ei și și-a însușit-

o, astfel că poate rămâne asigurat că nu poate pieri nicio-

dată. Domnul nu ar primi această jertfă în locul nostru, 

după care să ne condamne la moarte. Domnul nu poate citi 

sentința iertării noastre în sângele Fiului Său, după care 

să ne lovească cu pedeapsa tocmai iertată. Așa ceva ar fi 

imposibil. O, dacă ți s-ar da har acum ca să privești la Isus 

și să începi cu începutul, da, la Isus, care este Izvorul în-

durării pentru omul vinovat! 

„Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit” (Rom. 

4:5). „Dumnezeu este Acela, care-i socotește neprihăniți” 

(Rom. 8:33), astfel că (numai din acest motiv poate fi făcut 

acest lucru) El îl împlinește prin jertfa ispășitoare a Fiului 
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Său divin. De aceea, această îndreptățire poate fi făcută, 

atât de drept încât nimeni o va pune vreodată sub semnul 

întrebării. Ea este împlinită atât de profund, încât în acea 

ultimă zi cutremurătoare, când cerul și pământul vor 

trece, nu va exista nimeni care să tăgăduiască validitatea 

îndreptățirii. „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui 

Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socotește nepri-

hăniți” (Rom. 8:33-34). 

Biet suflet, vei veni așa cum ești în această barcă de 

salvare? Aici se găsește protecția ta sigură de naufragiu! 

Acceptă eliberarea sigură! „Nu am nimic vrednic de adus 

înaintea Lui”, vei spune. Nu ți se cere să aduci nimic cu 

tine. Oamenii care vor să își scape viețile sunt în stare să 

își abandoneze chiar și hainele. Sări în barcă, așa cum ești! 

Îți voi spune un lucru despre mine, unul care te va 

încuraja. Singura mea nădejde de a ajunge în Rai ține de 

ispășirea completă făcută pe crucea Calvarului pentru cei 

păcătoși. Aceasta este temelia pe care mă bazez cu hotărâre. 

Nu am nicio umbră de nădejde din orice altă parte. Iar tu te 

afli în aceeași situație ca și mine, căci niciunul dintre noi nu 

are ceva vrednic de a fi considerat ca temei pe care să își 

pună credința. Hai să ne dăm mâinile și să stăm împreună 

la piciorul crucii, punându-ne credința sufletelor noastre 

odată pentru totdeauna în Acela care Și-a vărsat sângele 

pentru cei vinovați. Vom fi mântuiți prin unul și același 

Mântuitor. Dacă ai pieri în timp ce ți-ai pune credința în El, 

și eu va trebui să pier. Ce pot face mai mult pentru a-mi 

dovedi încrederea în Evanghelia pe care ți-am prezentat-o? 
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6 
DESPRE IZBĂVIREA                    

DE PĂCAT 
 

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 

voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi 

da o inimă de carne” (Ezec. 36:26). 

 

PĂCATUL ESTE UN DUȘMAN PUTERNIC 

Aș vrea să spun acum câteva cuvinte clare pentru cei 

care înțeleg îndreptățirea prin credința în Hristos Isus, dar 

al căror necaz este că nu pot înceta să păcătuiască. Noi nu 

putem fi vreodată fericiți, liniștiți sau sănătoși spiritual 

până nu devenim sfinți. Trebuie să scăpăm de păcat, dar 

cum are loc această eliberare? Pentru mulți, aceasta este o 

chestiune de viață și moarte. Natura cea veche este foarte 

puternică, și ei au încercat să o îmblânzească și să o diri-

jeze, dar ea nu poate fi supusă și, astfel, ei descoperă că, 

deși sunt dornici și nerăbdători să fie mai buni, au impre-

sia că au ajuns mai răi decât anterior. Inima le este atât de 

împietrită, voința atât de încăpățânată, patimile atât de fu-

rioase, gândurile atât de nestatornice, imaginația atât de 

greu de stăpânit și dorințele atât de feroce, încât omul 

crede că are în inima lui un cuib de fiare sălbatice, care în 
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curând îl vor devora mai degrabă decât să se lase stăpânite 

de el.  

Am putea spune despre natura noastră decăzută 

ceea ce Domnul i-a spus lui Iov despre leviatan: „Te vei 

juca tu cu el ca și cu o pasăre? Îl vei lega tu, ca să-ți înve-

selești fetele?” (Iov 41:5).  

Omul acela ar putea spera mai degrabă să prindă 

Crivățul în pumnul lui decât să își controleze prin propria 

putere acele porniri sălbatice care sălășluiesc în natura sa 

decăzută. Aceasta este o luptă mai aprigă decât oricare 

dintre luptele legendarului Hercules: aici este nevoie de 

Dumnezeu. 

PROBLEMA MEA ESTE CĂ PĂCĂTUIESC IAR 

Cineva zicea: „Aș putea crede că Isus iartă păcatul, 

dar necazul meu este că eu păcătuiesc iarăși, și că simt 

acele înclinații groaznice către rău în interiorul meu. La fel 

cum o piatră aruncată în aer se întoarce din nou pe pământ, 

așa și eu, chiar dacă aș fi trimis către cer prin cea mai ze-

loasă predicare, mă întorc în starea mea insensibilă. Vai, 

sunt ușor fascinat de ochii de bazilisc ai păcatului, și astfel 

parcă sunt sub o vrajă, așa că nu pot scăpa de nebunia mea”. 

Dragul meu prieten, mântuirea ar fi fost în mod trist 

o chestiune incompletă dacă nu ar fi tratat și această parte 

a stării noastre pierdute. Noi vrem deopotrivă să fim cu-

rățați și iertați. Îndreptățirea fără sfințire nu ar fi deloc 

mântuire. Ar însemna să îi spunem leprosului că este cu-
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rat, dar să îl lăsăm să moară de boala lui. I-am ierta răz-

vrătirea unuia dar i-am permite să rămână vrăjmașul îm-

păratului său. Aceasta ar îndepărta consecințele, dar ar 

trece cu vederea cauza, ceea ce ar lăsa înaintea noastră o 

sarcină fără sfârșit și deznădăjduită. Ar opri cursul râului 

pentru o vreme, dar ar lăsa deschis un izvor al necurăției, 

iar acesta va izbucni, mai devreme sau mai târziu, cu o pu-

tere și mai mare. Amintește-ți că Domnul Isus a venit să 

îndepărteze păcatul în trei moduri: El a venit să elimine 

pedeapsa păcatului, puterea păcatului și, în final, prezența 

păcatului. Poți ajunge imediat până la a doua parte – 

anume că puterea păcatului poate fi zdrobită imediat, așa 

că te vei afla pe drumul către cel de-al treilea obiectiv, 

anume îndepărtarea prezenței păcatului. „Știți că El S-a 

arătat ca să ia păcatele” (1 Ioan 3:5). 

Îngerul a spus despre Domnul nostru: „Îi vei pune 

Numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de pă-

catele lor” (Matei 1:21). Domnul nostru Isus Hristos a venit 

să distrugă în noi lucrările diavolului. Ceea ce s-a spus la 

nașterea Domnului nostru s-a afirmat și la moartea Lui, 

căci, când soldatul I-a străpuns coapsa, din ea au curs 

sânge și apă, simbolul curățării duble prin care suntem eli-

berați de sub vinovăția și pângărirea păcatului. 

O INIMĂ NOUĂ 

Totuși, dacă ești necăjit de puterea păcatului și de 

tendințele naturii tale, lucru care este normal să se întâm-

ple, iată o promisiune pentru tine. Ai credință în ea, căci 
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face parte din legământul harului care este bine rânduit în toate 

lucrurile și sigur. Dumnezeu, care nu poate să mintă, a spus: 

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 

voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da 

o inimă de carne” (Ezechiel 36:26). 

După cum vezi, aici totul este „voi face” și „voi face”. 

„Eu voi da” și „Eu voi lua”. Acesta este stilul regal de acți-

une al Împăratului împăraților, Cel care poate să împli-

nească toată voia Sa. Niciun cuvânt al Lui nu va cădea vre-

odată la pământ neîmplinit. 

Domnul știe foarte bine că tu nu îți poți schimba 

inima și nu poți să îți cureți natura, dar știe totodată că El 

poate face ambele lucruri. El poate să facă așa încât etio-

pianul să-și schimbe pielea și leopardul petele. Ascultă 

acest lucru și fii uimit: El poate să te creeze a doua oară, 

poate să te facă să te naști din nou. Aceasta este o minune 

a harului, dar Duhul Sfânt o va împlini. Ar fi un lucru ui-

mitor dacă cineva ar putea sta pe buza cascadei Niagara și, 

cu un cuvânt, ar face ca apele fluviului Niagara să curgă 

spre amonte, apele lui adunându-se deasupra cascadei 

care acum curge cu o forță colosală. Numai puterea lui 

Dumnezeu ar putea face acea minune, iar acest lucru ar fi 

o paralelă potrivită cu ceea ce ar avea loc dacă cursul na-

turii tale ar fi inversat cu totul. Toate lucrurile Îi sunt po-

sibile lui Dumnezeu. El poate inversa direcția dorințelor 

tale și curentul vieții tale, și, în loc să te îndepărtezi de 

Dumnezeu, mergând în jos, El poate face ca întreaga ta fi-

ință să se îndrepte în sus, către Domnul. În fapt, aceasta 
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este ceea ce Domnul a promis să facă pentru toți cei care 

sunt parte din legământ, și cunoaștem din Scriptură că toți 

credincioșii sunt membri ai acestuia. Aș vrea să îți recitesc 

acele cuvinte: 

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 

voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da 

o inimă de carne”. 

Ce promisiune minunată. Ea este da și amin pentru 

noi în Hristos Isus, spre slava lui Dumnezeu1. Haideți să 

ne-o însușim, să o acceptăm ca adevărată și să o aplicăm 

ființelor noastre. Apoi ea va fi împlinită în noi și vom avea 

motive să cântăm zile și ani la rând despre acea schimbare 

uimitoare pe care harul suveran al lui Dumnezeu a pro-

dus-o în noi. 

Merită să vedem că, odată ce Domnul îndepărtează 

inima de piatră, nicio putere posibilă nu poate să smulgă 

din noi inima nouă pe care El ne-o dă și acel duh drept pe 

care El îl pune în noi. „Lui Dumnezeu nu-I pare rău de da-

rurile și de chemarea făcută” (Rom. 11:29), adică El nu Își 

schimbă planurile și nu ia acele lucruri pe care le-a dat 

cândva. Dacă vrei să fii înnoit de El, vei fi înnoit. Reformă-

rile și curățirile făcute prin puterea omului ajung în curând 

la capătul resurselor lor, căci câinele se întoarce la ceea ce 

a vărsat; dar când Dumnezeu pune în noi o inimă nouă, ea 

rămâne acolo pe veci și nu se va împietri niciodată. Cel 

 
1 „În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ‚da’; de 
aceea, și ‚Amin’, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor. 
1:20). 



56         TOTUL PRIN HAR  |  SPURGEON 

care a creat carnea se va îngriji ca ea să rămână carne. Aici 

putem să ne bucurăm și să fim pe veci fericiți de ceea ce 

Dumnezeu creează în Împărăția harului Său. 

Aș vrea să prezint acest lucru foarte simplu. Ai auzit 

vreodată despre ilustrația lui Rowland Hill cu pisica și por-

cul? Aș vrea să o repovestesc așa cum o știu eu, pentru a 

ilustra cuvintele expresive ale Mântuitorului nostru: „Tre-

buie să vă nașteți din nou” (Ioan 3:7). Vezi acea pisică? Ce 

ființă curată este ea! Cum se spală ea cu înțelepciune folo-

sindu-și limba și pernuțele! Ai văzut vreodată un porc fă-

când aceasta? Nu, niciodată. Acest lucru este contrar na-

turii lui. El preferă să se bălăcească în noroi. Du-te și în-

vață un porc să se spele, și vei vedea că nu poți avea succes. 

Dacă porcul ar ajunge vreodată să fie curat prin preocupa-

rea lui, aceasta ar fi o revoluție în lumea veterinarilor. În-

cearcă să îl înveți să se spele și să se curețe singur așa cum 

ai văzut pisica făcând, și vei constata că este o sarcină inu-

tilă. Da, ai putea spăla porcul cu forța, dar îl vei vedea cum 

gonește imediat spre balta cu noroi, ajungând de îndată la 

fel de murdar pe cât era anterior. Singura cale prin care 

poți face un porc să se spele este să îl transformi într-o 

pisică. Atunci și doar atunci se va spăla și va fi curat. Dacă 

am presupune că acea transformare ar putea fi realizată, 

ceea ce era anterior dificil sau imposibil devine ceva foarte 

ușor și natural. De aici încolo, porcul va putea fi o ființă 

foarte potrivită pentru sufrageria ta și se va putea așeza 

liniștit pe preșul tău de lângă sobă. Aceeași este situația 

omului necredincios. Nu îl poți forța să facă ceea ce omul 
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înnoit face cu toată dorința. Ai putea să îl înveți și să îi dai 

un exemplu bun, dar el nu poate învăța arta sfințeniei, căci 

nu are nicio dorință după ea. Natura lui îl duce într-o altă 

direcție. Prin contrast, când Domnul îl face un om nou, 

toate lucrurile arată diferit. Atât de profundă este această 

schimbare, încât l-am auzit cândva pe un convertit spu-

nând: „fie toată lumea s-a schimbat, fie eu m-am schimbat 

cu totul”. Natura cea nouă tânjește după ceea ce este drept 

la fel de natural pe cât natura cea veche rătăcea umblând 

după lucrurile greșite. Ce binecuvântare este să primești o 

astfel de natură! Numai Duhul Sfânt poate să o dea. 

Te-a uimit vreodată ce lucru minunat este ca Dom-

nul să-i dea unui om o inimă nouă și un duh neprihănit? 

Poate că ai văzut cândva un homar care s-a luptat cu un 

alt homar și și-a pierdut unul dintre clești, iar în locul 

acestuia i-a crescut un alt clește.  

Acela este un lucru remarcabil, dar este și mai uimi-

tor când un om primește o inimă nouă. Fără îndoială, 

aceasta este o minune dincolo de puterile naturii. Iată 

acolo un copac! Dacă îi tai una dintre ramuri, o alta poate 

să crească în locul ei. Totuși, poți schimba copacul? Poți să 

îi îndulcești seva amară? Poți să faci ca mărăcinele să ro-

dească smochine? Poți să altoiești ceva mai bun pe el, și 

aceasta este analogia pe care natura ne-o oferă cu privire 

la lucrarea harului. Totuși, ar fi un adevărat miracol să 

poți schimba seva dătătoare de viață a acelui copac. 

Aceasta este o taină a puterii lui Dumnezeu care lucrează 

în toți cei ce cred în Isus. 
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SUPUNE-TE 

Dacă te vei supune acestei lucrări divine, Domnul îți 

va schimba natura, El va supune natura cea veche și va 

sufla în tine viața cea nouă. Pune-ți încrederea în Domnul 

Isus Hristos, și El va lua inima de piatră din trupul tău, 

dându-ți o nouă inimă, una de carne. Acolo unde totul era 

piatră, totul va deveni carne. Acolo unde totul era pângă-

rit, totul va deveni virtute. Unde totul avea înclinații în jos, 

totul se va înălța cu o forță nemaipomenită. Leul mâniei îi 

va face loc mielului blândeții. Cioara necurăției va fugi îna-

intea porumbelului purității. Șarpele ticălos al minciunii 

va fi zdrobit sub călcâiul adevărului. 

Am văzut cu ochii mei astfel de schimbări minunate 

ale caracterului moral și spiritual în oameni, așa încât nu 

disper în cazul nimănui. Dacă ar fi potrivit, aș putea să îți 

îndrept atenția către acele femei care au fost cândva niște 

stricate, dar care sunt acum curate ca zăpada proaspătă, și 

către acei bărbați cândva plini de blasfemii care acum îi 

încântă pe toți cei din jurul lor prin devoțiunile lor intense. 

Hoții au devenit oameni cinstiți, bețivii niște abstinenți, 

mincinoșii spun adevărul și batjocoritorii au ajuns zeloși 

pentru credință. Oriunde s-a revărsat harul lui Dumnezeu 

asupra unui om, el l-a învățat să respingă păgânătatea și 

poftele lumești, și să trăiască în această lume rea cu cum-

pătare, neprihănire și evlavie. De aceea, dragul meu citi-

tor, El va face același lucruri și pentru tine. 

Dar unul poate spune: „Eu nu pot face această schim-

bare”. Cine a pretins că ai putea? Versetele Scripturii din 
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care tocmai am citat nu vorbesc despre ceea ce omul va 

face, ci despre ceea ce Dumnezeu va face. El conține pro-

misiunea lui Dumnezeu și ține de El să împlinească lucru-

rile la care Se angajează. Tu crede că El Își împlinește Cu-

vântul față de tine, și îl vei vedea împlinit. 

„Dar cum se va împlini aceasta?” Ce treabă ai tu cu 

asta? Ar trebui oare ca Domnul să Își explice metodele îna-

inte ca tu să Îl crezi? Lucrarea Domnului în această pri-

vință este o mare taină: Duhul Sfânt o împlinește. Cel care 

a făcut promisiunea are responsabilitatea să Își țină pro-

misiunea, și El se achită de ea. Dumnezeu, care promite 

această schimbare minunată, o va duce în mod sigur la 

bun sfârșit în toți cei care Îl primesc pe Isus, căci tuturor 

celor care cred în El li se dă puterea de a deveni fii ai lui 

Dumnezeu2. O, dacă ai crede această veste! O, dacă L-ai 

cinsti pe Domnul plin de har prin a crede că El poate și că 

va face acest lucru pentru tine, o mare minune va avea loc! 

O, dacă ai crede că Dumnezeu nu poate să mintă3! O, dacă 

ți-ai pune încrederea în El pentru a primi o inimă nouă și 

un duh nou, căci El ți le poate da! Fie ca Domnul să-ți dea 

credința în promisiunea Lui, credința în Fiul Său, credința 

în Duhul Sfânt și credința în El, și a Lui va fi lauda, cinstea 

și slava în veci de veci!4 Amin.

 
2 „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 

să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). 
3 „... în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care 
nu poate să mintă” (Tit 1:2). 
4 „... încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care 
totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui 
Isus Hristos” (1 Petru 1:7). 
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7 
PRIN HAR,                                 

PRIN CREDINȚĂ 
 

„Prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efes. 2:8). 

 

IZVORUL HARULUI 

Mi se pare un lucru bun să îi cer acum cititorului 

meu să observe cu admirație izvorul mântuirii noastre, 

care este harul lui Dumnezeu. „Prin har ați fost mântuiți”. 

Deoarece Dumnezeu este bun, oamenii păcătoși sunt ier-

tați, convertiți, curățați și mântuiți. Aceasta nu se dato-

rează vreunui lucru din ei sau care s-ar putea găsi în ei în 

viitor, ci mântuirea lor se datorează dragostei nelimitate, 

a bunătății, milei, compasiunii, îndurării și harului lui 

Dumnezeu. Oprește-te pentru o clipă la acest izvor! Pri-

vește râul curat de viață care curge din scaunul de domnie 

al lui Dumnezeu și al Mielului! Ce adânc este harul lui 

Dumnezeu! Cine îi poate măsura lățimea? Cine poate să 

pătrundă în adâncimea lui? El este infinit după sunt toate 

atributele divine. Dumnezeu este plin de dragoste, căci 

„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16). Dumnezeu este 

plin de bunătate, căci însuși numele „Dumnezeu” în-

seamnă „bun”. Bunătatea și dragostea nelimitată fac parte 
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din esența Dumnezeirii. Oamenii nu pier tocmai pentru că 

„îndurările Lui nu sunt la capăt”; păcătoșii sunt aduși la El 

și iertați deoarece „credincioșia Ta este atât de mare” 

(Plâng. 3:22-23). 

Ține bine minte acest lucru, altfel poți cădea în 

eroare îndreptându-ți gândurile atât de mult asupra cre-

dinței, care este mijlocul mântuirii, încât să uiți de harul 

care este izvorul și sursa credinței înseși. Credința este 

lucrarea harului lui Dumnezeu în noi. Nimeni nu poate 

spune că Isus este Hristosul decât prin Duhul Sfânt1. „Ni-

meni nu poate veni la Mine”, a spus Isus, „dacă nu-l 

atrage Tatăl, care M-a trimis” (Ioan 6:44).  

Așadar, credința, care înseamnă a veni la Hristos, este 

rezultatul atragerii divine. Harul este prima și ultima cauză 

a mântuirii, iar credința, oricât ar fi de esențială, ea este 

doar o parte importantă a mașinăriei de care harul se folo-

sește. Noi suntem mântuiți „prin credință”, dar mântuirea 

este „prin [sau din] har”. Proclamă aceste cuvinte ca și cum 

ai avea o trâmbiță îngerească: „prin har ați fost mântuiți” 

(Efes. 2:8). Ce veste bună pentru cei nevrednici! 

UN MIJLOC (CREDINȚA) 

Credința ocupă poziția de canal sau albie de curgere. 

Harul este izvorul și râul de apă; credința este apeductul sau 

albia prin care curge râul de îndurare pentru a-i împrospăta 

 
1 „De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ‚Isus 
să fie anatema!’ Și nimeni nu poate zice: ‚Isus este Domnul’, decât prin Duhul Sfânt” 
(1 Cor. 12:3). 
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pe fiii însetați ai oamenilor. Când apeductul este spart, situ-

ația este tristă. Este o priveliște tristă să vezi în jurul Romei 

multele apeducte frumoase care nu mai duc apa în oraș, pen-

tru că podurile sunt rupte și structurile uimitoare au fost lă-

sate în paragină. Apeductul trebuie păstrat intact pentru a 

putea transporta apa. Tot astfel, credința trebuie să fie ade-

vărată și sănătoasă, îndreptându-se direct spre Dumnezeu și 

coborându-se direct spre noi înșine, astfel încât să poată de-

veni un canal util al îndurării pentru sufletele noastre. 

Mai apoi îți reamintesc că ea, credința, este doar ca-

nalul sau apeductul, nu izvorul, și nu trebuie să o privim 

astfel încât să o punem deasupra sursei divine a tuturor bi-

necuvântărilor, sursă care se găsește în harul lui Dumne-

zeu. Nu face niciodată un hristos din credința ta, nici să nu 

îți imaginezi că ea ar fi sursa independentă a mântuirii tale. 

Viața noastră se găsește în a ne „uita țintă la Isus” (Evrei 

12:2), nu în a privi la credința noastră. Prin credință, toate 

lucrurile ne vor fi cu putință, dar puterea nu se găsește în 

credință, ci în Dumnezeul pe care credința se bazează. Ha-

rul este motorul puternic, iar credința este lanțul prin care 

sufletul este pus în mișcare, atașat fiind de marea putere 

motivatoare. Neprihănirea celui credincios nu ține de exce-

lența morală a credinței, ci de neprihănirea lui Isus Hristos 

pe care credința o primește și și-o însușește. Pacea din su-

flet nu derivă din contemplarea la credința noastră, ci ea 

vine de la Acela care este Pacea noastră, de a cărui haină se 

atinge credința, neprihănirea izvorând din El și revăr-

sându-se asupra sufletului (v. Matei 9:20-22). 
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SLĂBICIUNEA CREDINȚEI 

De aceea, dragul meu prieten, poți vedea că slăbiciu-

nea credinței tale nu te va distruge. O mână tremurândă 

poate să primească un dar de aur. Mântuirea Domnului 

poate veni asupra noastră chiar dacă am avea o credință 

cât un grăunte de muștar.2 Puterea stă în harul lui Dum-

nezeu, nu în credința noastră. Mesaje deosebite pot fi tri-

mise la mari distanțe, iar mărturia dătătoare de pace a Du-

hului Sfânt poate atinge inima printr-o credință cât un fir 

de ață, un fir ce face să pară că este aproape imposibil să 

își susțină propria greutate. Gândește-te mai mult la Acela 

la care privești, decât la privire în sine. Trebuie să înde-

părtăm privirile chiar și de la privirile noastre, astfel încât 

să nu vedem nimic altceva decât pe Isus și harul lui Dum-

nezeu descoperit în El. 

 

 

 

 
2 „Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice 
muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo’, și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputință” 
(Matei 17:20). 
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8 
CE ESTE                                   

CREDINȚA? 
 

„Prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efes. 2:8). 

 

Ce este această credință despre care se spune: „Prin 

har ați fost mântuiți, prin credință”? Există multe descrieri 

ale credinței, dar aproape toate definițiile pe care le-am 

găsit m-au făcut să înțeleg mai puțin decât știam înainte 

să le văd. Un om a spus că, după ce a citit astfel de definiții, 

a fost mai confuz, și pe bună dreptate, chiar dacă dorința 

autorului fusese să explice credința. Am putea să explicăm 

credința până nu o mai înțelege nimeni! Sper că nu mă voi 

face vinovat de o astfel de greșeală. Credința este cel mai 

simplu dintre toate lucrurile și, probabil tocmai datorită 

simplității ei, este mai greu de explicat. 

A CUNOAȘTE 

Ce este credința? Ea este alcătuită din trei lucruri – 

cunoaștere, credință și încredere. Cunoașterea vine prima. 

„Cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?” (Rom. 

10:14). Trebuie să fiu informat de un fapt înainte de a putea 

crede în el. „Credința vine în urma auzirii” (Rom. 10:17); 

trebuie mai întâi să auzim pentru a putea ști ce trebuie să 
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credem. „Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine” (Ps. 

9:10). O măsură de cunoaștere este un lucru esențial pen-

tru credință, și de aici rezultă și importanța de a căpăta 

cunoașterea. „Luați aminte, și veniți la Mine, ascultați, și 

sufletul vostru va trăi” (Isaia 55:3). Acestea au fost cuvin-

tele unui profet din vechime și ilustrează cuvântul Evan-

gheliei. Cercetează Scripturile și vei învăța ceea ce Duhul 

Sfânt ne spune despre Hristos și despre mântuirea Lui. Ca-

ută să Îl cunoști pe Dumnezeu: „Cine se apropie de Dum-

nezeu, trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei 

ce-L caută [cu sârguință]” (Evrei 11:6). Fie ca Duhul Sfânt 

să îți dea un duh de cunoaștere și de frică de Domnul! Cu-

noaște Evanghelia: cunoaște care este vestea bună, felul în 

care ea vorbește despre iertarea fără plată și despre schim-

barea inimii, despre înfierea în familia lui Dumnezeu și 

despre nenumărate alte binecuvântări. 

Cunoaște-L în special pe Hristos Isus, Fiul lui Dum-

nezeu, Mântuitorul oamenilor, Cel unit cu noi prin natura 

Sa omenească și totuși una cu Dumnezeu, fiind astfel ca-

pabil să acționeze ca Mijlocitor între Dumnezeu și om, pu-

tând să Își pună mâna peste amândoi fiind legătura dintre 

păcătoși și Judecătorul întregului pământ. Străduiește-te 

să Îl cunoști tot mai mult pe Hristos Isus. Străduiește-te în 

special să cunoști învățătura despre jertfa lui Hristos, căci 

elementul de care depinde credința mântuitoare este 

acesta: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu 

Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor” (2 Cor. 5:19). 

Cunoaște adevărul că Isus a fost făcut blestem pentru noi, 
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căci este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” 

(Gal. 3:13). Bea adânc din învățătura lucrării substitutive 

a lui Hristos, căci aici se găsește cea mai dulce mângâiere 

posibilă pentru fiii vinovați ai oamenilor, întrucât Domnul 

„L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim [făcuți] neprihă-

nirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21). Credința începe 

prin a cunoaște. 

A CREDE 

Mintea trece mai departe la a crede că aceste lucruri 

sunt adevărate. Sufletul crede că Dumnezeu există și că El 

aude strigătele inimilor sincere, că Evanghelia este de la 

Dumnezeu, că îndreptățirea prin credință este adevărul 

măreț pe care Dumnezeu l-a descoperit în aceste zile de 

apoi, prin Duhul Său, mai clar decât anterior. Apoi inima 

crede că Isus este cu adevărat Dumnezeul și Mântuitorul 

nostru, Răscumpărătorul oamenilor, Profetul, Preotul și 

Împăratul poporului Său. Acestea sunt acceptate ca un 

adevăr sigur, care nu poate fi pus sub semnul întrebării. 

Mă rog ca să ajungi să cunoști și tu acestea. Crede cu ho-

tărâre că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de 

orice păcat” (1 Ioan 1:7); că jertfa Lui este completă și ac-

ceptată pe deplin de Dumnezeu în locul omului, astfel încât 

cel care crede în Isus nu mai este condamnat. Crede aceste 

adevăruri la fel cum ai crede orice alte afirmații, căci dife-

rența dintre credința obișnuită și cea mântuitoare ține în 

principal de subiectele către care ea este manifestată. 

Crede mărturia lui Dumnezeu așa cum ai crede mărturia 

tatălui sau a prietenului tău. „Dacă primim mărturisirea 
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oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare” (1 

Ioan 5:9). 

ÎNCREDEREA 

Până aici ai avansat către credință. Pentru a o avea 

completă, mai ai nevoie de un singur ingredient, care este 

încrederea. Încredințează-te în mâinile Dumnezeului mi-

lostiv, odihnește-ți nădejdea în Evanghelia harului, încre-

dințându-ți sufletul Mântuitorului care a murit și a înviat, 

spălând păcatele tale în sângele Lui ispășitor, acceptând 

neprihănirea Lui perfectă, și totul va fi bine. Încrederea 

este sângele dătător de viață al credinței, fără de care nu 

există credință mântuitoare.  

Puritanii obișnuiau să explice credința prin terme-

nul „reazem”. El are sensul de a te rezema de un lucru. 

Sprijină-te cu toată greutatea pe Hristos! Ar fi o ilustrație 

mai bună dacă ți-aș spune să cazi cu toată greutatea și să 

te așezi pe Stânca veacurilor. Aruncă-te cu totul asupra lui 

Isus, odihnește-te în El, dedică-te Lui! Făcând aceasta, ai 

exersat credința mântuitoare. 

Credința nu este un lucru orb, căci ea începe prin 

cunoaștere. Ea nu este unul speculativ, căci ea crede lu-

cruri sigure. Credința nu este ceva lipsit de practică, nici 

ceva visător, căci ea își pune încrederea și își agață desti-

nul de adevărul revelației lui Dumnezeu.  

Aceasta este o modalitate de a descrie ce este cre-

dința, și mă întreb dacă nu cumva am adus deja confuzie 

asupra simplității ei. 
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CREDINȚA ESTE… 

Vreau să încerc din nou. Credința însemnă să fii si-

gur că Hristos este cine spune El că este și că El va face ceea 

ce a promis, apoi să aștepți aceste lucruri de la El. Scriptura 

vorbește despre Isus Hristos ca fiind Dumnezeu, Dumne-

zeu în trup omenesc, perfect în caracterul Lui, fiind făcut 

o jertfă pentru păcat în locul nostru și purtând păcatele 

noastre în trupul Său pe lemn. Scriptura vorbește despre 

El spunând că a pus capăt nelegiuirii și păcatului, aducând 

neprihănirea veșnică. Cuvântul sfânt ne spune mai de-

parte că „El a înviat din morți” (Rom. 14:9), că El „trăiește 

pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25), că S-a 

înălțat în slavă și a luat în posesie cerul în numele popo-

rului Său, și că El se va întoarce în curând pentru a „judeca 

lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire” (Ps. 98:9). 

Trebuie să credem cu toată hotărârea că acesta este ade-

vărul, căci este mărturia lui Dumnezeu Tatăl când El a 

spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!” 

(Marcu 9:7). Dumnezeu Duhul Sfânt mărturisește și El 

acest lucru, căci Duhul aduce mărturia despre Hristos, atât 

prin Cuvântul inspirat cât și prin lucrarea Lui în inimile 

oamenilor. Noi suntem chemați să credem că această măr-

turie este adevărată. 

Credința crede de asemenea că Hristos va face ceea 

ce El a promis, că, întrucât El a promis să nu respingă pe 

nimeni dintre cei care vin la El1, este astfel un lucru sigur 

 
1 „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni 
afară” (Ioan 6:37). 
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că El nu ne va alunga nici pe noi, dacă venim la El. Credința 

crede că, întrucât Isus a spus: „apa, pe care i-o voi da Eu, 

se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în 

viața veșnică” (Ioan 4:14), acesta trebuie să fie un lucru 

adevărat. Iar dacă noi primim apa vie de la Hristos, ea va 

rămâne în noi și ne va împrospăta în râurile vieții sfinte. 

Orice a promis Hristos că va face se va împlini, iar noi tre-

buie să credem aceasta, așa încât să căutăm iertarea, în-

dreptățirea, ocrotirea și slava veșnică pentru a le primi din 

mâinile Sale, după promisiunea pe care El le-a făcut-o ce-

lor care cred în El. 

Apoi vine următorul pas necesar. Isus este Acela 

care a spus că este. El va face ceea ce a spus că va face, așa 

că fiecare dintre noi trebuie să aibă încredere în El, spu-

nând: „El va fi pentru mine cine spune El că este, și va face 

pentru mine ceea ce a promis că va face. Mă voi abandona 

în mâinile Aceluia rânduit spre mântuire, pentru ca El să 

mă mântuiască. Mă voi odihni pe promisiunea Lui că va 

face exact ceea ce a spus”. Aceasta este o credință mântu-

itoare, iar cel care o are, are viața veșnică. Oricare ar fi 

pericolele și greutățile cu care se confruntă, indiferent cât 

de mare ar fi întunericul și depresia prin care este nevoit 

să treacă, oricare ar fi neputințele și păcatele lui, cel care 

crede astfel în Hristos Isus nu este condamnat, și nu va 

putea ajunge niciodată obiectul condamnării. 

Fie ca această explicație să se dovedească de ajutor! 

Am încrederea că ea poate fi folosită de Duhul lui Dumne-

zeu spre a-l călăuzi de îndată pe cititorul meu la pace. „Nu 
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te teme, crede numai!” (Marcu 5:36). Ai credință și fii li-

niștit! 

CREDE, NU DOAR ÎNȚELEGE! 

Temerea mea de aici este ca nu cumva cititorul să 

rămână liniștit cu înțelegerea a ceea ce trebuie făcut, și to-

tuși să nu facă aceste lucruri. Mai bine să ai pusă la lucru 

cea mai firavă credință reală, decât să ai cel mai bun ideal 

al ei, dar acesta să rămână în domeniul speculației. Ches-

tiunea esențială este să crezi de îndată în Domnul Isus. Ig-

noră nuanțele și definițiile. Un om flămând mănâncă, deși 

nu înțelege compoziția hranei lui, anatomia gurii sale sau 

procesul de digestie, și el trăiește pentru că mănâncă. Unul 

mai școlit pricepe profund știința nutriției, dar dacă nu 

mănâncă, va muri, în ciuda cunoștințelor vaste pe care le 

are. Nu încape îndoială că mulți oameni se află chiar în 

ceasul acesta în chinurile Iadului, oameni care au înțeles 

doctrina credinței, dar nu au crezut. Pe de altă parte, ni-

ciunul dintre cei care și-au pus încrederea în Domnul Isus 

nu a fost vreodată izgonit, chiar dacă se poate să nu fi fost 

niciodată în măsură să-și definească foarte clar credința. 

O, dragul meu cititor, primește-L pe Domnul Isus în sufle-

tul tău, și vei trăi veșnic! 

„Cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a 

trimis, are viața veșnică” (Ioan 5:24).  
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9 
ILUSTRAȚIILE                           

CREDINȚEI 
 

„Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut” (Ioan 20:29). 

 

Pentru a clarifica și mai mult subiectul credinței, 

vreau să îți ofer câteva ilustrații. Deși numai Duhul Sfânt 

îl poate face pe cititorul meu să vadă, este datoria și bucu-

ria mea să ofer toată lumina de care sunt capabil, și să mă 

rog ca Domnul Dumnezeu să deschidă ochii orbi. Cât de 

mult aș vrea ca cititorul meu să se roage același lucru pen-

tru propria persoană! 

CREDINȚA CA OCHI, MÂNĂ, GURĂ 

Credința mântuitoare se aseamănă cu trupul omu-

lui. Ea este ochiul care privește. Prin ochi, noi aducem în 

minte lucrurile îndepărtate, putem aduce chiar soarele și 

stelele, printr-o simplă privire. Tot astfel, prin credință, Îl 

aducem pe Domnul Isus aproape de noi și, chiar dacă El 

este departe, în ceruri, pătrunde în inima noastră. Doar 

trebuie să privești la Isus, așa cum reflectă clar acest ade-

văr unul dintre imnurile noastre: 

„Există viață într-o privire spre cel răstignit, 

Există viață pentru tine cât ai clipi.” 
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Credința este mâna care apucă. Când apucăm un lu-

cru cu mâinile, ele fac exact ceea ce credința face când Îl 

primește pe Hristos și binecuvântările răscumpărării fă-

cută de El. Credința spune, „Isus este al meu”. Credința 

aude despre sângele care aduce iertarea și strigă: „Îl accept 

pentru a fi iertat”. Credința își însușește moștenirea lui 

Isus, care a murit, și toate aceste beneficii sunt ale ei, căci 

credința Îl moștenește pe Hristos. El S-a dat pe Sine și tot 

ceea ce este credinței. Prietenul meu, primește ceea ce ha-

rul îți oferă. Nu vei fi socotit un hoț, căci ai permisiunea 

divină: „cine vrea, să ia apa vieții fără plată” (Apoc. 22:17). 

Acela care poate să capete o comoară pur și simplu prin a 

întinde mâna și a o apuca ar fi cu adevărat nebun dacă ar 

alege să rămână sărac. 

Credința este gura care se hrănește din Hristos. Îna-

inte ca mâncarea să ne hrănească trupurile, ea trebuie să 

fie primită în trupurile noastre. Acesta este o chestiune 

simplă, când vorbim despre mâncare și băutură. Noi pri-

mim cu toată dorința în gurile noastre lucrurile cu care ne 

hrănim, apoi, în felul acesta, ne dăm consimțământul ca 

hrana aceea să treacă prin părțile interioare ale trupurilor 

noastre, fiind digerată și absorbită în acestea. În Epistola 

lui către Romani, apostolul Pavel spunea: „Cuvântul este 

aproape de tine: în gura ta” (Rom. 10:8). De aceea, tot ceea 

ce trebuie făcut este să îl înghițim, să îl lăsăm să pătrundă 

în suflet. Ce ferice ar fi dacă oamenii ar avea un apetit 

după Evanghelie! Omul care este flămând și vede carne 

înaintea lui nu are nevoie să fie învățat cum să o mănânce. 
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El ar spune, „dă-mi un cuțit, o furculiță și o șansă”. Astfel, 

el este pe deplin pregătit să facă tot ce mai rămâne. 

Într-adevăr, o inimă care însetează și înfometează 

după Hristos trebuie să cunoască faptul că El îi este dat 

fără plată, așa încât, imediat ce știe acest lucru, Îl va primi. 

Dacă cititorul meu se află într-o astfel de situație, îl în-

demn să nu ezite să Îl primească pe Isus, căci poate fi sigur 

că nu va fi vreodată blamat pentru un astfel de gest, fiindcă 

„tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele 

Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 

1:12). El nu respinge niciodată pe nimeni, ci tuturor celor 

care vin la El le dă puterea de a rămâne fii pe veci. 

LUCRURILE SIMPLE ALE VIEȚII 

Lucrurile după care umblăm în această viață ilus-

trează credința în multe feluri. Țăranul îngroapă sămânța 

bună în pământ și se așteaptă nu doar ca aceasta să tră-

iască, ci să se și înmulțească. El are credința în acel legă-

mânt, care îi spune că „nu vor înceta semănatul și secera-

tul” (Gen. 8:22) și, astfel, el este răsplătit pentru credința 

lui. Negustorul își plasează banii în grija unui bancher, 

având încredere deplină în onestitatea și soliditatea băncii. 

El își încredințează capitalul în mâinile altuia, și se simte 

cu mult mai liniștit decât dacă ar fi cumpărat un lingou de 

aur și l-ar fi încuiat într-un seif de fier. Marinarul se încre-

dințează mării. Când el navighează, își ia piciorul de pe 

pământ și îl așează pe oceanul fără margini. El nu ar putea 

să călătorească dacă nu ar avea încredere deplină în acea 
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apă. Maestrul aurar pune metalul prețios în focul care pare 

lacom să îl topească, dar el îl primește înapoi din cuptor, 

dar curățat de flacără. 

Nu poți să privești la vreun alt lucru din viață fără a 

vedea credința pusă la lucru în relațiile dintre oameni, sau 

între oameni și legea naturii. Exact așa cum avem credință 

în viața de zi cu zi, tot așa suntem chemați să avem încre-

dere în Dumnezeu după cum este El revelat în Isus Hristos. 

ÎN DIFERITE GRADE 

Credința există în grade variate de la un om la altul, 

potrivit cunoștinței fiecăruia și nivelului creșterii în har. 

Uneori, credința este un pic mai mult decât o simplă ali-

pire de Hristos, un sentiment al dependenței și o dorință 

de a depinde de El. Când te afli jos, la malul mării, poți 

vedea moluștele care se lipesc de stânci. Dacă mergi cu 

pași ușori pe stânci și, dacă lovești o moluscă repede cu 

bastonul tău, se va dezlipi. Încearcă să faci același lucru cu 

următoarea moluscă. Nu vei putea, pentru că ai avertizat-

o deja. Ea a auzit lovitura pe care i-ai dat-o vecinului, și se 

agață de stâncă cu toată puterea ei. Nu vei reuși niciodată 

să o mai dezlipești. Lovește și lovește din nou, căci mai de-

grabă vei zdrobi stânca în bucăți decât să o dezlipești pe 

biata moluscă. Prietenul nostru neînsemnat, molusca, nu 

știe prea multe lucruri, dar, la semnalul tău, ea se fixează 

de stâncă. Ea nu știe prea multe lucruri despre alcătuirea 

geologică a stâncii, dar se agață de ea. Molusca se poate 

ține strâns de stâncă, și a găsit ceva de care să stea alipită. 
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Asta este tot ceea ce cunoaște, și ea folosește acea cunoaș-

tere spre siguranța și salvarea ei. 

Alipirea moluștei de stâncă este ceea ce îi protejează 

viața și, tot așa, ceea ce îi dă viață păcătosului este să se 

alipească de Isus. Mii de copii ai lui Dumnezeu au o cre-

dință la fel de mică pe cât este aceasta, ei știind suficient 

despre Isus pentru a se alipi de El cu toată inima și cu tot 

sufletul lor, iar acest lucru le este suficient pentru a le da 

pacea prezentă și siguranța veșnică. Pentru ei, Isus Hristos 

este un Mântuitor puternic și tare, o Stâncă ce nu poate fi 

mișcată. Ei se alipesc de El pentru a-și primi și ocroti viața 

care le este dragă, iar această alipire este ceea ce îi mân-

tuiește. Dragul meu cititor, oare tu n-ai putea să te alipești 

de El? Fă acest lucru chiar acum! 

SUPERIORITATEA ALTUIA 

Credința se poate vedea și atunci când un om se ba-

zează pe un altul știind că acela este superior. Aceasta este 

o credință mai înaltă, credința care cunoaște motivul de-

pendenței ei și acționează pe baza acestuia. Eu cred că mo-

lusca nu cunoaște prea multe despre stâncă, dar, pe mă-

sură ce credința crește, ea devine tot mai inteligibilă. Un 

orb se încredințează călăuzei lui pentru că el știe că priete-

nul său poate să vadă și, având încredere în acesta, merge 

oriunde îl conduce călăuza. Dacă bietul om s-a născut orb, 

el nu știe ce este vederea, dar știe că există așa ceva, că pri-

etenul lui se află în posesia ei și, de aceea, îl ia voluntar de 

mână pe cel ce are vedere, și îl urmează oriunde îl conduce 
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acesta. Noi „umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Cor. 

5:7). „Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut” (Ioan 

20:29). Iată o bună imagine a ceea ce poate fi credința. Noi 

știm că Isus are vrednicie, putere și binecuvântare, lucruri 

pe care noi nu le avem, motiv pentru care ne încredințăm 

bucuroși în mâinile Lui, pentru ca El să fie pentru noi ceea 

ce noi nu putem fi în și prin noi înșine. Ne încredințăm Lui 

așa cum orbul se încredințează călăuzei lui. Isus nu ne tră-

dează niciodată încrederea, ci El „a fost făcut de Dumne-

zeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răs-

cumpărare” (1 Cor. 1:30). 

Orice băiat care merge la școală trebuie să pună la 

lucru credința în timp ce învață. Profesorul lui îl învață ge-

ografie și îi arată forma pământului, ca și locul unde există 

anumite orașe și țări. Băiatul nu știe de la sine că aceste 

lucruri sunt adevărate, ci îl crede pe profesorul lui, cre-

zând de asemenea în cărțile care îi sunt puse în mâini. 

Exact acest lucru trebuie să faci și tu cu Hristos, dacă vrei 

să fii mântuit. Pur și simplu trebuie să știi Evanghelia pen-

tru că El ți-o spune, să crezi pentru că El te asigură că 

acesta este adevărul, și să te încredințezi în El pentru că îți 

promite că mântuirea va fi rezultatul acestei credințe. 

Aproape tot ceea ce noi cunoaștem ne-am însușit prin cre-

dință. S-a făcut o descoperire științifică, și suntem siguri de 

acel adevăr. Pe ce bază credem? Pe baza autorității anumi-

tor oameni învățați, a căror reputație este indubitabilă. Noi 

n-am făcut niciodată și n-am văzut în realitate experimen-

tele lor, dar credem în mărturia lor. Același lucru trebuie 
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să îl facem în legătură cu Isus: El te învață anumite adevă-

ruri, și ești chemat să fii ucenicul Lui și să crezi cuvintele 

Lui. Ești chemat să fii beneficiarul acțiunilor Sale și să îți 

pui încrederea în El cu toată ființa ta. El îți este infinit de 

superior și Se prezintă înaintea încrederii tale ca Domnul 

și Stăpânul tău. Dacă Îl vei primi pe El și vei primi cuvin-

tele Lui, vei fi mântuit. 

CREȘTE DIN DRAGOSTE 

O formă și mai înaltă de credință este aceea care iz-

vorăște din dragoste. De ce are un băiat încredere în tatăl 

său? Motivul pentru care copilul își crede tatăl este că îl 

iubește. Binecuvântați și fericiți trebuie să fie cei care au o 

credință dulce în Isus, una întrețesută cu o dragoste 

adâncă pentru El, căci aceasta este o încredere dătătoare 

de liniște. Acești iubitori ai lui Isus sunt îndrăgostiți de ca-

racterul Lui și își găsesc plăcerea în misiunea Lui, ei fiind 

purtați și motivați de dragostea blândă pe care Hristos a 

manifestat-o față de ei, așa că nu pot să nu aibă încredere 

în El, fiindcă Îl admiră, Îl respectă și Îl iubesc atât de mult. 

Modalitatea de manifestare a încrederii iubitoare în 

Mântuitorul poate fi ilustrată în felul următor. O doamnă 

este soția celui mai renumit medic din aceste vremuri. Ea 

este cuprinsă de o boală foarte periculoasă, fiind pusă la 

pământ de puterea acesteia. Totuși, ea dovedește o pace și 

o liniște uimitoare, căci soțul ei a făcut din această boală 

obiectul studiului său special și a vindecat deja mii de oa-

meni care au trecut prin suferințe asemănătoare. Ea nu 
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are nici cea mai măruntă tulburare, căci se simte într-o 

siguranță perfectă în mâinile unuia care îi este atât de 

drag, și a cărui îndemânare este îngemănată cu dragostea 

în cele mai înalte forme ale ei. Dragostea ei este una rați-

onală și naturală. Din orice punct de vedere, soțul merită 

încrederea soției. Acesta este felul de credință pe care cei 

mai fericiți dintre credincioși o manifestă față de Hristos. 

Nu există niciun medic ca El, niciunul care să poată mântui 

așa cum mântuiește El. Noi Îl iubim și El ne iubește, așa că 

ne încredințăm în mâinile Sale, acceptând orice ne cere El 

și făcând orice ne îndeamnă. Noi suntem conștienți că ni-

mic greșit nu poate veni asupra noastră, câtă vreme El este 

Cel ce rânduiește soarta noastră, căci El ne iubește sufici-

ent ca să nu ne lase să pierim sau să suferim cea mai mă-

runtă durere fără rost. 

RĂDĂCINA ASCULTĂRII 

Credința este rădăcina ascultării, și acest lucru se 

poate vedea clar în treburile vieții. Când un căpitan are 

încredere într-un pilot care să îi mânuiască vasul pentru 

a-l aduce în port, pilotul conduce vaporul după comanda 

căpitanului. Când un călător își pune încredere într-o că-

lăuză care să-l conducă printr-o trecătoare grea, el calcă 

pe urmele călăuzei lui. Când un pacient crede într-un me-

dic, el urmează cu atenție rețeta și sfaturile acestuia.  

Credința care refuză să asculte de poruncile Mântu-

itorului este o pretenție seacă și nu va mântui niciodată 

vreun suflet. Noi credem că Isus ne mântuiește, iar El ne 
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dă direcții în ce privește calea mântuirii. Noi urmăm 

aceste direcții și suntem mântuiți. Cititorul meu să nu uite 

niciodată acest lucru. Pune-ți încrederea în Isus, și dove-

dește-ți-o prin a face orice îți cere El. 

CUNOAȘTERE SIGURĂ 

O formă notabilă de credință izvorăște dintr-o cu-

noaștere sigură. Aceasta vine odată cu creșterea în har, și 

este credința care Îl crede pe Hristos pentru că Îl cunoaște 

și are încredere în El, deoarece a văzut dovezile credincio-

șiei Sale infailibile. O creștină bătrână avea obiceiul să 

scriere literele Î și D pe marginea Bibliei ei oridecâteori a 

încercat o promisiune iar aceasta s-a împlinit în viața ei.  

Cât de ușor este să ai încredere într-un Mântuitor 

încercat și dovedit! Se poate să nu faci acest lucru acum, 

dar îl vei face cândva. Totul trebuie să aibă un început. La 

vremea cuvenită, vei crește având o credință puternică. 

Această credință matură nu cere semne și minuni, ci crede 

într-un mod curajos. 

Privește la credința marinarului șef – m-am minunat 

adesea de aceasta. El dă drumul cablului și se îndepărtează 

de țărm. Vreme de zile, săptămâni și chiar luni la rând, el 

nu mai vede niciodată o altă corabie sau țărmul. Totuși, el 

merge înainte zi și noapte fără frică, până când, într-o di-

mineață, descoperă că se află exact în fața portului către 

care și-a îndreptat corabia de la bun început. Cum și-a gă-

sit el calea navigând peste adânc fără semne de circulație? 

El a avut încredere în busola lui, în almanahul nautic, în 
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luneta lui și în corpurile cerești. Ascultând de călăuzirea 

lor, și fără a vedea țărmul, el a mânuit cârma corabiei cu 

atâta precizie încât nu trebuie să schimbe nimic pentru a 

putea intra în port. Această navigare pe mare fără vedere 

este un lucru uimitor. 

Din punct de vedere spiritual, este un lucru binecu-

vântat să părăsim cu totul țărmurile vederii și ale simțirii, 

și să ne luăm adio de la simțămintele interioare, de la 

semne, minuni și acțiuni îmbucurătoare ale providenței. 

Este un lucru glorios să ne aflăm departe pe acest ocean al 

dragostei divine, crezând în Dumnezeu și dirijând viețile 

noastre drept spre cer, prin călăuzirea Cuvântului lui 

Dumnezeu. „Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut” (Ioan 

20:29); acestora li se va da o intrare bogată în final, căci 

vor avea o călătorie sigură până la destinație. Oare citito-

rul meu își va pune încrederea în Dumnezeu prin Isus 

Hristos? Aici mă voi odihni cu o încredere bucuroasă. 

Frate, vino alături de mine și crede în Tatăl și Mântuitorul 

nostru! Vino acum! 
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10 
DE CE PRIN                               
CREDINȚĂ? 

 

„Prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efes. 2:8). 

 

De ce este credința rânduită pentru a fi mijlocul prin 

care primim mântuirea? Nu încape îndoială că această în-

trebare este pusă adesea. „Prin har ați fost mântuiți, prin 

credință” – este cu siguranță învățătura Sfintei Scripturi și 

rânduiala lui Dumnezeu, dar de ce? De ce este aleasă cre-

dința, și nu nădejdea, dragostea sau răbdarea? 

CEL CE PRIMEȘTE, FOLOSEȘTE 

Este bine să arătăm modestie când răspundem la o 

astfel de întrebare, căci căile lui Dumnezeu nu sunt întot-

deauna lăsate să fie înțelese și nici nu ni se permite să le 

chestionăm cu aroganță. Vom răspunde cu smerenie că, 

atâta cât putem spune, credința a fost aleasă ca mijloc al 

harului, pentru că ea este în mod natural adaptată spre a fi 

folosită ca receptor. Să zicem că vreau să îl ajut pe un sărac. 

Voi pune câțiva bani în mâna lui. De ce? Ei bine, nu își în-

chipuie nimeni că ar trebui să îi pun în ureche sau să îi las 

la picioarele lui, astfel că mâna pare să fi fost creată pentru 

a primi. Astfel, în constituția noastră mentală, credința 
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este creată cu scopul de a fi receptor: ea este mâna omului, 

așa că ea pare potrivită ca harul să fie primit prin inter-

mediul ei. 

Vreau să exprim acest lucru foarte clar. Credința 

care Îl primește pe Hristos se manifestă ca un act la fel de 

simplu ca atunci când copilul tău primește de la tine un 

măr, pentru că i-l oferi și promiți că i-l vei da dacă vine să 

îl ia. Credința și primirea se aplică doar unui măr, dar ele 

ilustrează exact același act al credinței care este legată de 

mântuirea veșnică. Ceea ce mâna copilului este pentru 

măr, aceea este credința pentru mântuirea desăvârșită în 

Hristos. Nu mâna copilului creează acel măr, nici nu îl face 

mai bun cu ceva și nici nu îl merită, ci ea doar îl ia, îl pri-

mește. Tot astfel, credința este aleasă de Dumnezeu pentru 

a fi instrumentul prin care este primită mântuirea, pentru 

că ea nu pretinde că o poate crea, nici că o poate ajuta cu 

ceva, ci se mulțumește să o primească. Credința este limba 

care imploră iertarea, mâna care o primește și ochiul care 

o vede, dar nu este nicidecum prețul care o cumpără. Cre-

dința nu își prezintă niciodată propria pledoarie, ci ea își 

întemeiază tot argumentul pe sângele lui Hristos. Ea de-

vine un bun slujitor pentru a aduce bogățiile Domnului 

Isus în suflet, întrucât ea recunoaște izvorul lor și admite 

că numai harul i le-a încredințat. 

TOATĂ GLORIA LUI DUMNEZEU 

Din nou, credința este aleasă neîndoielnic pentru că 

ea Îi dă toată gloria lui Dumnezeu. Mântuirea este prin 
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credință ca să fie prin har, și ea este prin har, astfel ca ni-

meni să nu se poată lăuda, căci Dumnezeu nu poate tolera 

mândria. Dumnezeu „îi cunoaște de departe pe cei îngâm-

fați” (Ps. 138:6), dar El n-are nicio dorință să Se aproprie 

de ei. El nu va da mântuirea în vreun fel prin care să tole-

reze sau să hrănească mândria. Apostolul Pavel spunea: 

„nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:9). Cre-

dința exclude orice fel de laudă de sine. Mâna care pri-

mește ajutor nu poate spune: „trebuie să mi se mulțu-

mească pentru că am acceptat darul”; ar fi un lucru ab-

surd. Când mâna duce pâinea la gură, ea nu îi spune tru-

pului: „Mulțumește-mi, căci eu te hrănesc”. Mâna face un 

lucru foarte simplu, chiar necesar, dar ea nu își arogă ni-

ciodată lauda pentru ceea ce face. Tot astfel, Dumnezeu a 

ales credința pentru ca ea să primească darul nespus al 

harului Lui, pentru că ea nu își poate aroga niciun merit, 

ci trebuie să Îl adore pe Dumnezeul harului, care este Dă-

tătorul oricărui lucru bun. Credința pune cununa pe capul 

care trebuie, astfel că Domnul Isus nu a vrut să pună cu-

nuna pe capul credinței atunci când a spus: „Credința ta 

te-a mântuit; du-te în pace” (Luca 7:50). 

O METODĂ SIGURĂ, CARE ÎL LEAGĂ                                    
PE OM DE DUMNEZEU 

Mai apoi, Dumnezeu alege credința ca mijloc al mân-

tuirii pentru că aceasta este o metodă sigură, prin care îl 

leagă pe om de Dumnezeu. Când omul are încredere în Dum-

nezeu, există un punct de unire între ei, iar acea unire garan-

tează binecuvântarea. Credința ne mântuiește pentru că ea 
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ne face să ne alipim de Dumnezeu, legându-ne astfel de El. 

Am folosit adesea această ilustrație, dar trebuie să o repet, 

pentru că nu știu de o alta mai bună. Mi se spune că, în 

urmă cu ceva ani, o barcă mergea în amonte de cascada 

Niagara, când cei doi oameni din ea au fost purtați de cu-

rentul de apă în jos, iar cei de pe mal le-au aruncat o funie, 

pe care bieții barcagii au prins-o. Unul dintre ei s-a ținut 

strâns de ea și a fost tras teafăr la mal, pe când celălalt, 

văzând un trunchi uriaș de copac plutind pe lângă el, a dat 

drumul funiei și s-a agățat de acel buștean, văzându-l mai 

mare decât cei doi și părându-i-se mai bun. Dar, din ne-

fericire, bușteanul s-a prăbușit împreună cu sărmanul 

om în prăpastia vastă, pentru că nu exista nicio unire în-

tre buștean și malul fluviului. Mărimea bușteanului nu i-

a fost de niciun folos celui care l-a luat în brațe; era ne-

voie de o legătură cu țărmul pentru a fi în siguranță. As-

tfel, când un om își pune încrederea în faptele lui, în ritu-

aluri sau în orice alt lucru de acest fel, el nu va putea fi 

mântuit, pentru că nu există nicio unire între el și Hristos; 

dar credința, deși poate părea că este ca un fir subțire, se 

află în mâinile mărețului Dumnezeu; puterea Lui infinită 

trage de această funie și, astfel, îl scapă pe om de pierzare. 

O, ce binecuvântare este credința, pentru că ne unește cu 

Dumnezeu! 

IZVOARELE ACȚIUNII 

Credința este instrumentul ales și pentru că ea 

atinge izvoarele acțiunii. Chiar și în lucrurile obișnuite, 

credința de un anume fel stă la rădăcina tuturor acțiunilor. 
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Mă îndoiesc că aș greși dacă spun că noi nu facem nimic 

fără o anume credință.  

Dacă merg prin biroul meu, pot face aceasta pentru 

că picioarele mă pot duce. Un om mănâncă pentru că el 

crede în nevoia de a se hrăni; el merge la lucrul lui întrucât 

crede în valoarea banilor; el acceptă un cec bancar deoa-

rece crede că banca îl va onora. Columb a descoperit Ame-

rica pentru că el a crezut că exista un alt continent dincolo 

de ocean, iar părinții pelerini au colonizat-o pentru că ei 

au crezut că Dumnezeu avea să fie cu ei pe acele maluri 

stâncoase.  

Majoritatea faptelor deosebite s-au născut din cre-

dință; spre bine sau spre rău, credința produce lucruri 

mari prin omul în care ea se înfiripă. 

În forma ei naturală, credința este o forță preva-

lentă, pătrunzând în toate acțiunile omului. Este posibil ca 

acela care râde de credința în Dumnezeu să fie omul care 

manifestă o credință hotărâtă, numai că într-o formă rea 

a ei. De regulă el cade într-o credulitate care ar fi ridicolă, 

dacă n-ar fi dezgustătoare. Dumnezeu pune mântuirea în 

mâna credinței, pentru că, prin a crea credința în noi, El 

atinge astfel izvorul adevărat al emoțiilor și acțiunilor 

noastre. Ca să zicem așa, El a luat în posesie bateria ființei 

noastre, iar acum poate trimite curentul sacru în fiecare 

parte a trupului nostru. Când credem în Hristos și când 

inima este luată în posesie de Dumnezeu, atunci suntem 

mântuiți din păcat și suntem mânați spre pocăință, sfințe-

nie, zel, rugăciune, consacrare și orice alt lucru bun. Ceea 
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ce vaselina este pentru roți, greutățile pentru un ceas, ari-

pile pentru o pasăre și pânzele pentru o corabie, aceea este 

credința pentru toate îndatoririle și slujirile sfinte. Dacă ai 

credință, toate celelalte haruri o vor urma și își vor conti-

nua cursul. 

LUCREAZĂ PRIN DRAGOSTE 

Din nou, credința are puterea de a lucra prin dra-

goste, ea influențând dorințele îndreptându-le spre Dum-

nezeu și atrăgând inima spre cele mai bune lucruri. Cel ce 

crede în Dumnezeu Îl va iubi neîndoielnic. Credința este 

un act al înțelepciunii, dar ea provine în același timp și din 

inimă. „Prin credința din inimă se capătă neprihănirea” 

(Romani 10:10), astfel că Dumnezeu îi dă mântuirea cre-

dinței, pentru că ea locuiește ușă în ușă cu dorințele și stă 

alipită de dragoste, iar dragostea este părintele și mama 

fiecărui simțământ și a fiecărei fapte sfinte. Dragostea 

pentru Dumnezeu este ascultare și sfințenie. A-L iubi pe 

Dumnezeu și a-l iubi pe om înseamnă să ne conformăm 

chipului lui Hristos – și aceasta este mântuirea. 

CREEAZĂ PACE ȘI BUCURIE 

Mai mult, credința creează pace și bucurie. Cel care 

are credință se odihnește și este liniștit, bucuros și vesel, 

aceasta fiind o pregătire a sufletului pentru Rai. Dumne-

zeu îi dă credinței toate darurile cerești pentru că, printre 

alte motive, credința lucrează în noi viața și duhul care se 

vor manifesta veșnic în lumea de sus, în lumea mai bună. 
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Credința ne echipează cu armură pentru această viață și 

ne educă pentru viața veșnică. Ea îl face pe om capabil să 

trăiască și să moară fără frică; ea îl pregătește pentru ac-

țiune și pentru suferință. Astfel, Domnul o alege ca mijlo-

cul cel mai potrivit pentru a revărsa har peste noi și pentru 

a ne ocroti pentru slavă. 

Credința face pentru noi ceea ce nimic altceva nu 

poate face. Ea ne dă bucurie și pace, determinându-ne să 

intrăm în odihnă. De ce încearcă oamenii să obțină mân-

tuirea prin alte mijloace? Un vechi teolog spunea: „Un slu-

jitor nebun, căruia i se spune să deschidă o ușă, o împinge 

cu umărul, punându-și la lucru toată puterea. Totuși, ușa 

nu se mișcă iar el nu poate intra pe ea, oricâtă putere ar 

folosi. Un altul vine cu o cheie și descuie ușa cu ușurință, 

intrând imediat. Cei care vor să fie mântuiți prin fapte îm-

ping la ușa cerului fără vreun rezultat, dar credința este 

cheia care o deschide imediat”. Dragul meu cititor, vei fo-

losi acea cheie? Domnul îți poruncește să crezi în Fiul Său 

preaiubit, astfel că poți face aceasta și, ascultând de po-

runca Lui, vei trăi. Oare nu aceasta este promisiunea 

Evangheliei: „Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit”? 

(Marcu 16:16). Ce obiecții poți avea față de o cale a mân-

tuirii care te îndeamnă să apelezi la îndurarea și înțelep-

ciunea Dumnezeului nostru bun? 
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11 
DAR EU NU POT                      

FACE NIMIC! 
 

„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la 

vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți” (Rom. 

5:6). 

 

SENTIMENTUL NEPUTINȚEI 

După ce inima nerăbdătoare a acceptat doctrina is-

pășirii și a învățat adevărul măreț că mântuirea este prin 

credința în Domnul Isus, ea este adesea greu tulburată de 

un sentiment al neputinței de a face ceea ce este bine. 

Mulți suspină în felul acesta: „nu pot face nimic”. Ei nu fac 

din aceasta o scuză, ci o resimt ca pe o povară zilnică. Dacă 

ar putea, ar scăpa de ea. Ei spun cu onestitate: „am voința 

să fac binele, dar n-am puterea să-l fac” (Rom. 7:18). 

Acest sentiment face ca Evanghelia să pară cu totul 

lipsită de putere, căci la ce îi este de folos flămândului 

hrana, dacă nu poate ajunge la ea? În ce fel va fi de folos 

râul de apă vie, dacă omul nu poate bea din el? Dacă ne 

amintim povestea doctorului și a copilului unei biete fe-

mei, știm că medicul i-a spus mamei că micuțul ei avea să 

se însănătoșească dacă urma un tratament adecvat, dar era 
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absolut necesar ca băiatul să bea regulat cel mai bun vin și 

să petreacă o perioadă într-o stațiune scumpă din Germa-

nia. Pentru o văduvă săracă, o astfel de soluție cu greu 

poate semăna a pâine de mâncat! Tot astfel, pentru inima 

tulburată, pare că Evanghelia simplă, care spune „crede și 

trăiește”, nu este, la urma urmei, atât de simplă, căci ea îi 

cere bietului păcătos să facă ceea ce el nu poate face. Cei 

cu adevărat treziți spiritual, dar pe jumătate învățați, par 

să nu găsească veriga lipsă. Putem vedea mântuirea lui 

Isus, dar cum ajungem la ea? Sufletul este fără putere și 

nu știe ce să facă. Cetatea de scăpare se întrevede, dar nu 

putem să intrăm pe porțile ei. 

Există vreo soluție oferită în planul de mântuire 

pentru această absență a puterii? Desigur. Lucrarea Dom-

nului este perfectă. Ea începe acolo unde suntem, și nu 

cere nimic din partea noastră pentru a fi finalizată. Când 

bunul samaritean l-a văzut pe călător zăcând rănit și pe 

jumătate mort, el nu l-a îndemnat să se ridice și să vină la 

el, să se urce pe măgar și să călărească până la han. Nu, ci 

el „s-a apropiat” de bietul rănit (Luca 10:33-37) și i-a slujit, 

punându-l el însuși pe măgar și ducându-l la han. Domnul 

Isus ne tratează asemănător pe când noi ne aflăm în starea 

noastră zdrobită și ticăloasă. 

Am văzut că Dumnezeu îndreptățește, că El îi în-

dreptățește pe păcătoși și că face acest lucru prin credința 

în sângele prețios al lui Isus. Vom vedea acum starea în 

care se găsesc acești păcătoși când Isus face mântuirea lor. 

Multe persoane trezite spiritual sunt nu doar tulburate de 
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păcatul lor, ci și de slăbiciunea lor morală. Ei nu au nicio 

putere care să îi scape de noroiul în care au căzut, nici care 

să îi mențină în afara lui în zilele de după convertire. Ei nu 

deplâng doar ceea ce au făcut, ci și ceea ce nu pot face. În 

ființele lor, ei se simt lipsiți de putere, neajutorați și fără 

viață spirituală. Ar putea suna ciudat să spunem că ei se 

simt morți, însă așa se percep. După părerea lor, ei sunt cu 

totul incapabili de vreun lucru bun. Ei nu pot călători pe 

drumul către cer, căci oasele lor sunt frânte. „Despuiați au 

fost vitejii aceia plini de inimă” (Ps. 76:5); în fapt, ei sunt 

„fără putere”. Din fericire, în Scriptură se găsește scris, ca 

o încurajare a dragostei mărețe a lui Dumnezeu față de noi: 

„Căci, pe când eram noi încă fără putere, la vremea cu-

venită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți” (Rom. 

5:6). 

Aici ne vedem starea conștientă de neajutorare cum 

este salvată de mijlocirea Domnului Isus. Starea noastră nea-

jutorată este una extremă. Cuvântul nu scrie că, „pe când noi 

eram, comparativ, slabi, Hristos a murit pentru noi” sau că, 

„pe când aveam noi doar o mică putere”, ci descrierea este 

absolută și fără echivoc: „pe când eram noi încă fără putere”. 

Noi nu am avut niciun fel de putere care să ne aducă vreun 

ajutor în mântuirea noastră, iar cuvintele Domnului nostru 

sunt categorice și hotărâte: „despărțiți de Mine, nu puteți 

face nimic” (Ioan 15:5). Aș putea merge mai departe de acest 

pasaj și să îți reamintesc de dragostea măreață cu care Dom-

nul ne-a iubit, când eram „morți în greșelile noastre” (Efes. 

2:5). A fi mort este chiar mai mult decât a fi fără putere. 
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Singurul lucru pe care bietul păcătos fără putere tre-

buie să și-l fixeze în minte și să îl țină minte cu hotărâre 

ca unic temei al nădejdii lui este asigurarea divină că, „la 

vremea cuvenită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți” 

(Rom. 5:6). Crede acest adevăr, și toată neputința ta va 

dispărea. Așa cum se spune în povestea lui Midas, că tran-

sforma totul în aur prin atingerea mâinii lui, la fel este 

adevărat despre credință că ea schimbă în bine toate lu-

crurile de care se atinge. Când credința se atinge de ele, 

nevoile și slăbiciunile noastre devin binecuvântări. 

PUTERE INSUFICIENTĂ CA SĂ-MI ADUN GÂNDURILE 

Hai să insistăm asupra anumitor forme prin care se 

observă că această putere lipsește. Pentru început, cineva 

ar putea să spună, „domnule, nu mi se pare că am putere 

să îmi adun gândurile și să le păstrez ațintite asupra subi-

ectului solemn al mântuirii mele. Până și o scurtă rugă-

ciune mi se pare prea mult. Probabil că acest lucru este 

cauzat în parte de slăbiciunea mea naturală, în parte pen-

tru că mi-am produs răni prin neatenție și în parte pentru 

că mă preocup de îngrijorările lumești, așa încât nu pot să 

nutresc acele gânduri înălțătoare necesare pentru ca un 

suflet să poată fi mântuit”. Aceasta este o formă foarte răs-

pândită de slăbiciune naturală. 

Ascultă-mă! În această privință, ești fără putere, și 

sunt mulți asemenea ție. Ei nu pot să nutrească vreodată un 

șir de gânduri adunate pentru a ajunge la mântuire. Mulți 

oameni sunt analfabeți și needucați, astfel că acestora li se 
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va părea o muncă foarte grea să aibă un gând profund. Alții 

sunt atât de ușuratici prin natura lor, încât n-ar putea să 

urmărească un proces mai îndelungat de argumentație și 

raționare decât ar putea să zboare. Ei nu pot ajunge nicio-

dată la cunoștința vreunei taine profunde, chiar dacă și-ar 

petrece toată viața făcând acest efort. De aceea, nu trebuie 

să cazi în disperare: ceea ce este necesar pentru mântuire 

nu este o gândire persistentă, ci o simplă bizuire pe Hristos. 

Alipește-te de acest unic fapt: „la vremea cuvenită, Hristos 

a murit pentru cei nelegiuiți”. Acest adevăr nu va cere din 

partea ta nicio cercetare adâncă, nicio raționare profundă 

ori vreo argumentație elaborată pentru a convinge. Iată-l: 

„la vremea cuvenită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. 

Ațintește-ți gândurile asupra lui, și odihnește-te acolo. 

Lasă ca acest adevăr măreț, plăcut și glorios să se 

așeze în sufletul tău până când va parfuma toate gândurile 

tale și te va face să te bucuri chiar dacă ești fără putere, 

văzând că Domnul Isus a devenit tăria și cântarea ta, că El 

a devenit mântuirea ta (Isaia 12:2). Potrivit Scripturii, este 

o realitate revelată faptul că, la vremea cuvenită, Hristos a 

murit pentru cei păcătoși chiar pe când aceștia erau fără 

putere. Ai auzit aceste cuvinte de sute de ori și totuși nu 

le-ai înțeles sensul până acum. În ele există o savoare îm-

bucurătoare, nu-i așa? Isus nu a murit pentru neprihăni-

rea noastră, ci pentru păcatele noastre. El nu a venit să ne 

mântuiască pentru că meritam să fim mântuiți, ci pentru 

că eram cu totul nevrednici, pierduți și neputincioși. El nu 

a venit pe pământ din vreun motiv care să se găsească în 
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noi, ci numai și numai mânat de motivele care au izvorât 

din profunzimile dragostei Sale divine.  

La vremea rânduită, El a murit pentru cei pe care El 

îi descrie ca fiind nu evlavioși, ci păcătoși, aplicându-le 

unor astfel de neajutorați un adjectiv pe care numai El îl 

putea alege atât de bine. Dacă ai o minte foarte puțin edu-

cată, totuși leagă de ea acest adevăr, care este potrivit până 

și pentru cele mai needucate minți și este în măsură să în-

veselească și cea mai împovărată inimă. Lasă ca acest pa-

saj să stea sub limba ta asemenea unei mieri dulci, până ce 

se dizolvă în inima ta și le dă aromă tuturor gândurilor 

tale. După aceea, va conta foarte puțin dacă astfel de gân-

duri ar trebui sau nu să se împrăștie precum frunzele de 

toamnă. Oameni care n-au strălucit niciodată în știință și 

nu au dovedit nici cea mai măruntă originalitate a minții, 

au putut totuși să accepte învățătura Crucii și au fost mân-

tuiți prin ea. De ce nu ai putea să fii și tu mântuit? 

NU MĂ POT POCĂI SUFICIENT 

Parcă îl aud deja pe un altul văicărindu-se: „Vai, dom-

nule, lipsa mea de putere stă în principal în faptul că nu pot 

să mă pocăiesc suficient”. Ce concepție bizară au oamenii 

despre pocăință! Mulți își închipuie că trebuie vărsate nu 

știu câte lacrimi și că trebuie exprimate multe suspine și 

îndurată multă disperare. De unde vine această idee irațio-

nală? Necredința și disperarea sunt păcate, așa că nu văd 

cum ele pot fi elemente acceptabile ale pocăinței. Totuși, 

mulți oameni le privesc ca și cum ar fi părți necesare ale 
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adevăratei experiențe creștine. Acești oameni fac o eroare 

gravă. Totuși, știu ce vor ei să spună, căci în zilele întune-

ricului meu obișnuiam să gândesc în același fel. Doream 

să mă pocăiesc, dar mă gândeam că nu aș putea face 

aceasta, și totuși, în tot acel timp, mă pocăiam. Pe cât de 

ciudat poate să sune, simțeam că nu pot simți. Obișnuiam 

să mă cuibăresc într-un colț și să plâng, dar să plâng pen-

tru că nu puteam plânge. Am căzut în întristări amare pe 

motiv că... nu puteam fi întristat pentru păcat. Cât de 

anormal este tot acest joc în care ne apucăm să ne evaluăm 

propria stare, deși suntem niște necredincioși! Este ca și 

cum orbul s-ar uita în oglindă să-și analizeze ochii. Inima 

mea se topea în interiorul meu de frică, pentru că îmi ima-

ginam că inima îmi era tare precum granitul. Inima era 

frântă la gândul că nu se putea frânge. Acum pot vedea că, 

în acele clipe, demonstram tocmai lucrul despre care mă 

gândeam că nu îl am. Totuși, în acele momente, nu îmi 

știam starea reală. 

O, ce n-aș da să îi pot ajuta pe alții să ajungă la lu-

mina de care mă bucur acum! Cât de bucuros le-aș spune 

un cuvânt care ar putea să le scurteze perioada de zbu-

cium! Le-aș spune câteva cuvinte clare și L-aș ruga pe 

„Mângâietorul” să le aplice inimilor lor. 

Amintește-ți că omul care se pocăiește cu adevărat 

nu este niciodată satisfăcut de pocăința lui. El nu se poate 

pocăi perfect la fel cum nu poate trăi perfect. Oricât de cu-

rate ar fi lacrimile noastre, va exista întotdeauna ceva 

murdărie în ele, ceva de care să ne pocăim chiar și în cea 
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mai bună pocăință a noastră. Dar ascultă-mă! A te pocăi 

înseamnă să îți schimbi mintea despre păcat, despre Hris-

tos și despre toate lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Evi-

dent, există o întristare implicată în acestea, dar elementul 

esențial ține de întoarcerea inimii de la păcat la Hristos. 

Dacă are loc această întoarcere, ai căpătat esența pocăinței 

adevărate, chiar dacă nicio alarmă și nicio disperare nu și-

ar fi aruncat umbrele asupra gândurilor tale. Dacă nu te 

poți pocăi așa cum îți dorești, te va ajuta foarte mult dacă 

vei crede cu hotărâre că, „la vremea cuvenită, Hristos a 

murit pentru cei nelegiuiți”. Gândește-te iar și iar la 

aceasta. Cum poți continua să ai o inimă împietrită când 

știi că, din dragostea Lui supremă, „Hristos a murit pentru 

cei nelegiuiți”? Dă-mi voie să te conving să raționezi în fe-

lul următor în sinea ta: păcătos cum sunt, chiar dacă 

această inima de fier nu se supune, chiar dacă mi-aș lovi 

pieptul în zadar, totuși El a murit pentru unul ca mine, 

pentru că El a murit pentru păcătoși. O, dacă aș crede și aș 

simți puterea acestui adevăr asupra inimii mele ezitante! 

Alungă orice alt gând din sufletul tău și așază-te aici 

pentru oră, meditând profund la această unică manifes-

tare bogată a dragostei nemeritate, neașteptate și fără sea-

măn: „Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Citește cu 

atenție narațiunea morții Domnului așa cum este descrisă 

de cei patru evangheliști. Dacă există ceva care ar putea să 

îți înmoaie inima încăpățânată, acest lucru va fi privirea 

ațintită la suferințele lui Isus și gândul că El a suferit toate 

acestea pentru vrăjmașii Lui. 
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„O, Isuse, lacrimi dulci am vărsat,  

Când la picioarele-Ți am îngenunchiat,  

Privind capul Tău ostenit și rănit,  

Și când toată întristarea Ta am simțit.  

Inima-mi se topește văzându-Ți sângele,  

Această inimă ce-mi era rău împietrită;  

Te aud pledând pentru cei vinovați de rele,  

Și durerea-mi se revarsă mai ascuțită.  

Pentru cei păcătoși Tu ai murit,  

Și eu, păcătosul, stau aici cu mâna întinsă:  

Văzând privirea-Ți cum se stinge,  

Zdrobit de a Ta mână străpunsă”. 

Crucea este acel toiag sigur care face minuni, care 

poate scoate apă dintr-o stâncă. Dacă înțelegi sensul de-

plin al jertfei divine a lui Isus, trebuie să te pocăiești de 

faptul că te-ai împotrivit Aceluia care este atât de plin de 

dragoste.  

Cuvântul spune: „Atunci voi turna peste casa lui Da-

vid și peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și 

de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre Mine, pe care 

L-au străpuns. Îl vor plânge cum îl plânge cineva pe sin-

gurul lui fiu, și-L vor plânge amarnic, cum îl plânge cineva 

pe un întâi născut” (Zah. 12:10).  

Nu pocăința te va face să Îl vezi pe Hristos, ci faptul 

că Îl vezi îți va da pocăință. Nu poți face din pocăința ta un 

hristos, ci trebuie să ceri pocăința de la Hristos. Prin a ne 

întoarce la Hristos, Duhul Sfânt ne întoarce de la păcat. De 

aceea, mută-ți privirea de la efect la cauză, de la pocăința 

ta la Domnul Isus, care este înălțat în ceruri pentru a ne 

da pocăința. 
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CHINUIT DE GÂNDURI ORIBILE 

Pe un altul l-am auzit spunând: „Eu sunt chinuit de 

gânduri oribile. Oriunde m-aș duce, blasfemiile năvălesc 

asupra minții mele. La locul meu de muncă, vine frecvent 

asupra mea o sugestie înspăimântătoare și chiar când sunt 

în patul meu sunt trezit din somn de șoaptele celui rău. Nu 

pot scăpa de această ispită oribilă”. Prietene, știu ce vrei 

să spui, căci eu însumi am fost hăituit de acest lup. Omul 

ar putea mai degrabă să spere că se poate lupta cu un roi 

de muște folosindu-se de o sabie decât să își stăpânească 

propriile gânduri când acestea sunt agitate de diavolul. Un 

biet suflet ispitit, asaltat de sugestiile satanice, este ca un 

călător despre care am citit, când asupra lui s-a năpustit 

un roi de albine furioase. El nu putea să le izgonească și să 

scape de ele. Acestea l-au înțepat peste tot și erau cât pe-

aci să îl omoare. Nu mă surprinde că simți că nu ai putere 

să oprești aceste gânduri hidoase și abominabile pe care 

Satana le toarnă în sufletul tău, dar aș vrea să îți reamin-

tesc de versetul Scripturii ce se află înaintea ochilor noștri: 

„Căci, pe când eram noi încă fără putere, la vremea cuve-

nită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Isus știa starea 

noastră și cum ar fi trebuit să fim. El a văzut că noi nu 

puteam să-l biruim pe prințul puterii văzduhului. El știa 

că urma să fim puternic asaltați de diavolul, dar chiar așa, 

când ne-a văzut în acea stare, Hristos a murit pentru noi, 

cei păcătoși. Aruncă-ți ancora credinței ca să se prindă de 

acest adevăr. Nici diavolul nu îți poate spune că nu ești 

păcătos. De aceea, crede că Isus a murit chiar pentru pă-

cătoși ca tine. Amintește-ți de felul în care Martin Luther 
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îi tăia capul diavolului cu propria sabie. „O”, îi spunea dia-

volul lui Martin Luther, „ești un păcătos”. „Desigur”, avea 

să răspundă reformatorul, dar „Hristos a murit pentru a-i 

mântui pe păcătoși”. Astfel, el îl lovea cu propria sabie. As-

cunde-te în acest refugiu și rămâi aici: „la vremea cuve-

nită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Dacă stai așe-

zat pe acest adevăr, gândurile blasfemiatoare pe care nu 

aveai puterea să le alungi vor pleca singure. Satana va ve-

dea că nu are succes în a te răni folosindu-se de ele. 

Dacă le urăști în sinea ta, aceste gânduri nu îți apar-

țin, ci sunt  injectate de diavolul, el fiind responsabil de 

ele, nu tu. Dacă te lupți împotriva lor, ele nu sunt ale tale 

așa cum nu îți aparțin înjurăturile și minciunile ticăloșilor 

de pe stradă. Diavolul vrea să te împingă la disperare prin 

intermediul acestor gânduri, sau cel puțin vrea să te împi-

edice să te încrezi în Isus. Biata femeie bolnavă nu putea 

să vină la Isus din cauza presiunii mulțimii1, iar tu te afli 

într-o situație asemănătoare, ca urmare a loviturilor și 

asalturilor acestor gânduri groaznice. Totuși, femeia și-a 

întins degetul și s-a atins de poalele hainei Domnului, fiind 

vindecată. Fă același lucru! 

Isus a murit pentru cei care sunt vinovați de „orice 

păcat și orice hulă” (Matei 12:31) și, de aceea, sunt sigur 

că El nu îi va refuza pe cei care ajung captivi gândurilor 

 
1 „Și iată o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe di-
napoi și s-a atins de poala hainei Lui. Căci își zicea ea: ‚Numai să mă pot atinge de 

haina Lui, și mă voi tămădui’. Isus S-a întors, a văzut-o, și i-a zis: ‚Îndrăznește, fiică! 
Credința ta te-a tămăduit’. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela” (Matei 9:20-
22). 
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rele împotriva voinței lor. Dedică-te Lui în gândurile și în 

toate celelalte lucruri ale ființei tale, și vei vedea că El are 

puterea să te scape. El poate liniști acele șoapte oribile ale 

dușmanului sau te poate face capabil să le vezi în lumina 

lor adevărată, așa încât să nu mai fii necăjit de ele. El poate 

și te va mântui în felul în care numai El știe, iar în final îți 

va da pacea desăvârșită. Doar trebuie să ai încredere în El 

în acest aspect, ca în orice altceva. 

LIPSA PUTERII DE A CREDE 

Tristă și încurcată este acea formă de neputință care 

ține de o presupusă absență a puterii de a crede. Nu sun-

tem deloc străini de strigătul de mai jos: 

„O, dacă aș putea crede, totul ar fi ușor. Îmi doresc, dar 

nu pot. Doamne, ajută-mă! Ajutorul meu trebuie să 

vină de la Tine!” 

Mulți oameni rămân ani de zile în întuneric pentru 

că ei nu au nicio putere, după cum zic ei, să facă ceea ce 

presupune să renunțe la orice putere și să se bazeze pe pu-

terea altuia, adică a Domnului Isus. Fără îndoială, acest fel 

de a gândi este un lucru foarte curios, căci oamenii nu ca-

pătă cine știe ce ajutor doar prin a încerca să creadă. Cre-

dința nu vine prin a încerca. Dacă cineva ar face o afirma-

ție despre un lucru petrecut astăzi, nu i-aș spune că voi 

încerca să îl cred. Dacă am crezut în onestitatea omului 

care mi-a povestit evenimentul și mi-a spus ce a văzut, ar 

trebui să accept imediat afirmația lui. Evident, n-ar trebui 

să îl cred dacă consider că este un mincinos. Totuși, aici 
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nu se pune problema să încerc să îl cred. Când Dumnezeu 

afirmă că există mântuire în Hristos Isus, eu trebuie să Îl 

cred imediat, altfel Îl consider mincinos. Cu siguranță că 

nu poți să nu vezi care este calea corectă în această situa-

ție. Mărturia lui Dumnezeu trebuie să fie adevărată, iar noi 

suntem obligați să credem de îndată în Isus. 

Poate că ai încercat prea mult să crezi. Nu ținti la 

lucruri mărețe. Fii satisfăcut să ai o credință care poate 

apuca în mâna ei acest singur adevăr: „Căci, pe când eram 

noi încă fără putere, la vremea cuvenită, Hristos a murit 

pentru cei nelegiuiți” (Rom. 5:6). El Și-a dat viața pentru 

oameni în timp ce, în starea lor, ei nu credeau în El, nici 

nu erau capabili să creadă. El a murit pentru oameni nu 

pe când ei erau credincioși, ci pe când erau încă păcătoși. 

El a venit pentru a-i transforma pe acești păcătoși în cre-

dincioși și sfinți, dar pe vremea când El a murit pentru ei, 

aceștia erau totalmente fără putere.  

Dacă îți însușești adevărul că Hristos a murit pentru 

păcătoși și îl crezi, credința ta te va mântui și vei putea pleca 

în pace. Dacă îți vei încredința sufletul lui Isus, care a murit 

pentru păcătoși, chiar dacă ai putea să nu crezi toate lucru-

rile, nici să muți munții, ori să faci alte fapte extraordinare, 

totuși ești mântuit.2 Ceea ce mântuiește nu este o credință 

 
2 „Drept răspuns, Isus le-a zis: ‚Adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă 
veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă ați zice 
muntelui acestuia: ,Ridică-te de aici, și aruncă-te în mare’, se va face... Mulți Îmi vor 

zice în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos 
noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’” (Matei 
21:21; 7:22).  
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uriașă, ci credința adevărată. Mântuirea nu își are izvorul 

în credință, ci în Hristos, către care credința se îndreaptă.  

Chiar și o credință cât un grăunte de muștar va 

aduce mântuirea. Ceea ce contează aici nu este măsura 

credinței, ci sinceritatea ei. Un om poate să creadă ceea ce 

el știe că este adevărat și, pentru că știi că Isus este adevă-

rat, și tu, prietenul meu, poți să crezi în El! 

Crucea, care este obiectul credinței, este de aseme-

nea cauza ei, prin puterea Duhului Sfânt. Așază-te și pri-

vește-L pe Mântuitorul cum moare până ce credința izvo-

răște spontan în inima ta.  

Nu există un loc în care să se nască încrederea cum 

este Calvarul. Aerul acelui deal sacru îi aduce sănătate cre-

dinței care tremură.  

Mulți dintre cei care au privit acest loc au spus: 

„În timp ce Te văd rănit și suspinând, 

Fără suflare, țintuit pe lemnul blestemat, 

Doamne, simt inima mea crezând 

Că așa ai suferit Tu pentru mine”. 

NU POT ABANDONA PĂCATUL MEU 

„Vai!”, exclamă un altul, „lipsa puterii mele se dove-

dește prin aceea că nu îmi pot părăsi păcatul și știu că nu 

pot merge în cer cu el asupra mea”. Mă bucur că știi acest 

lucru, căci este un adevăr. Trebuie să te desparți de păcatul 

tău, altfel nu te poți căsători cu Hristos. Amintește-ți de în-

trebarea care i-a străpuns mintea tânărului Bunyan pe când 

se ținea de sporturile sale pe iarbă în ziua de duminică: 
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„vrei mai degrabă să îți păstrezi păcatele și să mergi în Iad, 

sau să le părăsești și să mergi în Rai?” Acel gând l-a lovit ca 

de moarte. Iată o întrebare la care fiecare om va trebui să 

răspundă, căci nimeni nu poate continua în păcat și să 

meargă în Rai. Nu se poate. Trebuie să părăsești păcatul, 

sau vei fi nevoit să abandonezi orice nădejde. 

Poate că vei răspunde: „Da, sunt suficient de dornic. 

Voința este prezentă în mine, dar mi-aș dori să pot afla 

cum să cred. Păcatul mă stăpânește și nu am nicio putere”. 

Vino, atunci, dacă nu ai nicio putere, căci acest pasaj ră-

mâne valabil: „Pe când eram noi încă fără putere, la vre-

mea cuvenită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Poți 

să crezi aceasta? Oricâte alte lucruri ar putea părea că o 

contrazic, o vei crede tu? Dumnezeu a spus aceste lucruri, 

și constituie un adevăr. De aceea, agață-te de el ca și cum 

ai vrea să scapi de moarte, căci singura ta nădejde se gă-

sește aici. Crede aceasta și pune-ți încrederea în Isus, și vei 

găsi în curând puterea cu care să îți ucizi păcatul. Separat 

de Isus, omul puternic înarmat te va păstra pe veci înro-

bit.3 

Eu nu mi-aș fi putut birui niciodată păcătoșenia. Am 

încercat și am eșuat. Înclinațiile mele rele erau prea multe 

pentru puterile mele până când, cu credința că Hristos a mu-

rit pentru mine, mi-am dedicat sufletul vinovat Lui și apoi 

am primit o putere biruitoare asupra eului meu păcătos.  

 
3 „Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât 
dacă l-a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa” (Marcu 
3:27). 
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Învățătura Crucii poate fi folosită pentru uciderea 

păcatului, la fel cum vechii războinici obișnuiau să își fo-

losească săbiile lor uriașe, cu două tăișuri, ca să își secere 

vrăjmașii la fiecare lovitură. Nimic nu se compară cu cre-

dința în Prietenul păcătosului: ea biruiește orice rău. Dacă 

Hristos a murit pentru mine, păcătos și fără putere cum 

sunt, eu nu mai pot trăi în păcat, ci trebuie să mă ridic, să 

Îl iubesc și să Îl slujesc pe Cel care m-a răscumpărat. Nu 

pot să mă joc cu răul care L-a ucis pe cel mai bun Prieten 

al meu. Trebuie să fiu sfânt de dragul Lui. Cum aș putea 

să trăiesc în păcat când El a murit pentru a mă salva din 

păcat? 

Iată ce ajutor splendid poate fi acest adevăr pentru 

tine, care ești fără putere, dacă știi și crezi că, la vremea 

potrivită, Hristos a murit pentru păcătoși ca tine. Ai înțeles 

ideea? Pentru mințile noastre întunecate, pline de preju-

decăți și de necredință, este întrucâtva greu să pricepem 

esența Evangheliei. Mă gândeam câteodată, după ce ter-

minam de predicat, că am prezentat Evanghelia atât de 

clar, încât nici nasul de pe fața cuiva n-ar putea să fie mai 

clar, și totuși am constatat că până și unii ascultători inte-

ligenți au ratat să înțeleagă ce vrea să spună îndemnul: „În-

toarceți-vă [priviți, lit. KJV] la Mine, și veți fi mântuiți” 

(Isaia 45:22). În mod obișnuit, convertiții spun că ei au cu-

noscut Evanghelia într-o anumită zi, chiar dacă o auziseră 

ani la rând. Evanghelia rămâne necunoscută nu din lipsa 

explicației, ci din absența revelației personale. Duhul Sfânt 

este gata să dea această revelație, și le-o va da acelora care 
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I-o cer. Totuși, când ea este dată, miezul adevărului revelat 

stă în aceste cuvinte: „Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. 

NU POT RĂMÂNE STATORNIC ÎN GÂNDIRE 

Parcă îl aud pe un altul deplângându-și situația în 

felul următor: „O, domnule, slăbiciunea mea ține de faptul 

că nu pot rămâne statornic într-un gând anume. Aud Cu-

vântul într-o zi de duminică și sunt impresionat, dar de-a 

lungul săptămânii care urmează am de-a face cu colegi răi 

și toate simțămintele mele bune dispar. Colegii mei de 

muncă nu cred în nimic, iar ei spun lucruri atât de groaz-

nice, încât nu știu cum să le răspund, așa că mă descopăr 

zdrobit la pământ”. Îl cunosc și eu pe acest lesne schimbă-

tor, îl cunosc foarte bine și tremur pentru el. În același 

timp, dacă este sincer, slăbiciunea lui poate fi învinsă prin 

harul divin. Duhul Sfânt poate să alunge duhul rău al fricii 

de oameni. El poate să îl facă pe laș să fie curajos. Ține 

minte, biet prieten ezitant, că nu te forțează nimeni să ră-

mâi în această stare. Nu-ți va ajuta niciodată să fii rău și 

cerșetor cu propria persoană. Ridică-te și privește la tine, 

și vezi dacă scopul tău a fost vreodată să te comporți ca o 

șopârlă sub niște buruieni, temându-te pentru viața ta și 

fiind indecis dacă să rămâi nemișcat sau dacă să fugi. 

Asumă-ți propriul crez. Aceasta nu este doar o chestiune 

spirituală, ci una care are de-a face și cu lucrurile obișnuite 

ale vieții. Aș face multe lucruri ca să le fiu pe plac priete-

nilor mei, dar nu m-aș aventura să merg pentru asta în 

Iad. Ai putea foarte bine să faci un lucru sau altul pentru o 

părtășie bună, dar nu te va ajuta niciodată cu ceva să pierzi 
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prietenia lui Dumnezeu pentru a-ți păstra relațiile bune cu 

oamenii. 

„Știu asta”, zice omul nostru, „și, cu toate acestea, 

nu pot să îmi fac curaj. Nu pot să îmi arăt culorile. Nu pot 

să stau în picioare”. Ei bine, și ție îți aduc înainte același 

text: „pe când eram noi încă fără putere, la vremea cuve-

nită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Dacă Petru ar 

fi fost aici, el ar fi spus: „Domnul Isus a murit pentru mine 

chiar pe când eu eram o ființă atât de slabă, încât o fetiță 

care punea lemne pe foc m-a făcut să mint și să jur că nu-

L cunoșteam pe Domnul”. Da, Isus a murit pentru cei care 

L-au abandonat și au fugit.4 Apucă-te cu hotărâre de acest 

adevăr: „pe când eram noi încă fără putere, la vremea cu-

venită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Aceasta este 

calea de scăpare din lașitatea ta. Făcând acest adevăr să 

pătrundă adânc în sufletul tău: „Hristos a murit pentru 

mine”, în curând vei fi gata să mori pentru El. Crede că El 

a murit în locul tău și a făcut pentru tine o ispășire com-

pletă, adevărată și satisfăcătoare. Crezând acest adevăr, 

vei fi forțat să afirmi că nu poți să te rușinezi de Cel ce a 

murit pentru tine. O convingere fermă că acesta este ade-

vărul te va înzestra cu un curaj de nestăvilit. Gândește-te 

la sfinții din epoca martirilor. În zilele timpurii ale crești-

nismului, când acest gând măreț al dragostei nespuse a lui 

 
4 „Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una dintre slujnicele marelui preot. Când 

l-a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: ‚Și tu erai cu Isus din 
Nazaret!’ El s-a lepădat și a zis: ‚Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici’. Apoi a ieșit 
în pridvor. Și a cântat cocoșul” (Marcu 14:66-68). 
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Hristos strălucea în toată prospețimea lui în Biserică, oa-

menii erau gata nu doar să moară pentru El, ci erau tot 

mai ambițioși în a suferi, iar dacă erau aduși cu sutele îna-

intea scaunelor de judecată ale stăpânilor lumii, ei Îl măr-

turiseau curajos pe Hristos. Eu nu spun că ar fi fost înțe-

lepți dacă umblau cu tot dinadinsul după o moarte crudă, 

dar faptul că această conștientizare a dragostei lui Isus ne 

înalță gândurile deasupra oricărei temeri față de ceea ce 

omul ne poate face, dovedește ceea ce am vrut să spun. De 

ce crezi că aceasta n-ar putea produce același efect și în 

tine? Cât mi-aș dori să te pot inspira cu o hotărâre cura-

joasă de a ieși la lumină de partea Domnului și de a fi uce-

nicul Lui până la sfârșit! 

Fie ca Duhul Sfânt să ne ajute să ajungem atât de 

departe prin credința în Domnul Isus, și ne va fi bine! 
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12 
O CREDINȚĂ CE CREȘTE 
 

„Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). 

 

CUM SĂ CREȘTI CREDINȚA 

Cum puteam căpăta și crește credința? Aceasta este 

o întrebare foarte importantă pentru mulți. Ei spun că vor 

să creadă, dar nu pot. Pe această temă se spun tot felul de 

lucruri aiuristice, așa că hai să fim foarte practici în trata-

rea acestui subiect. Bunul simț este la fel de necesar în 

chestiunile religioase ca în orice alt lucru.  

„Ce trebuie să fac ca să cred?” Cineva care a fost în-

trebat care este cea mai bună cale pentru a face un lucru 

simplu a răspuns că cea mai bună cale de a face acel lucru 

este... să îl facă de îndată. Dacă acțiunea ce trebuie făcută 

este simplă, ne irosim timpul discutând despre metode. 

Cea mai scurtă cale de a crede este să crezi. Dacă Duhul 

Sfânt te-a trezit, vei crede imediat ce ți se va prezenta ade-

vărul. Îl vei crede pentru că este adevărat. Porunca Evan-

gheliei este clară: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” 

(F.A. 16:31). Este un lucru rău să eviți porunca prin tot fe-

lul de întrebări și obiecții mărunte. Ordinul este clar, așa 

că trebuie pus în aplicare. 
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RUGĂCIUNEA 

Dacă totuși ți se pare greu, adu această problemă 

înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Spune-I mărețului 

Tată exact ce anume te încurcă și imploră-L ca, prin Duhul 

Sfânt, să îți rezolve problema. Dacă nu pot crede o afirma-

ție dintr-o carte, voi fi bucuros să îl întreb pe autor ce voia 

să spună prin ea; dacă este un om cinstit, explicația lui îmi 

va fi îndeajuns. Cu atât mai mult cred că explicațiile lui 

Dumnezeu legate de aspectele grele ale Scripturii pot sa-

tisface inima căutătorului autentic. Domnul este gata să Se 

facă cunoscut. Mergi la El și vei vedea dacă am sau nu 

dreptate. Aleargă de îndată în odăița ta și strigă: „O, Du-

hule Sfânt, condu-mă în adevăr. Învață-mă ce nu știu”. 

ASCULTĂ FRECVENT 

Mai mult, în cazul în care credința ți se pare dificilă, 

este posibil ca Dumnezeu Duhul Sfânt să îți dea abilitatea 

de a crede dacă auzi foarte des și iei aminte cu sârguință la 

ceea ce ți se poruncește să crezi. Noi credem mult lucruri 

pentru că le-am auzit foarte des. Nu crezi că așa stau lu-

crurile în viața obișnuită, anume că, dacă auzi vorbindu-

se despre un lucru de cincizeci de ori pe zi, vei ajunge în 

final să îl crezi? Unii oameni au ajuns să creadă lucruri 

foarte improbabile prin acest proces, așa că nu m-aș mira 

dacă Duhul cel bun ar binecuvânta metoda auzirii repetate 

a adevărului și ar folosi-o pentru a da naștere credinței. 

Este scris că, „credința vine în urma auzirii” (Rom. 10:17), 

așa că ascultă des. Dacă eu ascult Evanghelia des, atent și 
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sârguincios, mă voi descoperi în curând crezând ceea ce 

am auzit, și aceasta prin lucrarea binecuvântată a Duhului 

lui Dumnezeu asupra minții mele. Trebuie doar să iei 

aminte la auzirea Evangheliei și să nu lași ca mintea ta să 

îți fie abătută de la auzirea sau citirea lucrurilor care sunt 

gândite să te câștige. 

MĂRTURIA ALTORA 

Dacă acest sfat ți se pare totuși unul slab, aș mai veni 

cu unul, și te-aș îndemna să iei în considerare mărturia 

altora. Samaritenii au crezut datorită a ceea ce femeia de 

la fântână le-a spus despre Isus1. Multe dintre credințele 

noastre s-au format ca rezultat al mărturiei altora. Eu cred 

că există o țară numită Japonia. Personal, nu am văzut-o, 

dar tot cred că ea există, pentru că au fost alții acolo. Cred 

de asemenea că voi muri. N-am murit încă, dar o mulțime 

de oameni au murit, oameni pe care îi cunoscusem cândva, 

astfel că am convingerea că și eu voi muri. Mărturia mul-

tora mă convinge de acest adevăr. De aceea, ascultă-i pe 

cei care îți spun cum au fost ei mântuiți, cum au fost iertați 

și cum s-a schimbat caracterul lor. Dacă vei cerceta acest 

subiect, vei descoperi că au fost mântuiți oameni ca tine. 

Dacă ai fost hoț, vei afla că un hoț s-a bucurat să aibă pă-

catele spălate în izvorul sângelui lui Hristos. Dacă, din ne-

fericire, ai fost curvar, vei descoperi bărbați și femei care 

au căzut în acel păcat, dar au fost curățați și schimbați. 

 
1 „Mulți Samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, 
care zicea: ‚Mi-a spus tot ce am făcut’” (Ioan 4:39). 
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Dacă ești în disperare, doar trebuie să ajungi printre copiii 

lui Dumnezeu și să pui câteva întrebări, și vei afla că unii 

dintre sfinți au fost la rândul lor în disperare în anumite 

perioade, și vor fi bucuroși să îți spună cum i-a eliberat 

Domnul. În timp ce îi vei asculta, unul după altul, pe cei care 

au încercat Cuvântul lui Dumnezeu și l-au găsit credincios, 

Duhul lui Dumnezeu te va conduce și pe tine la credință. 

N-ai auzit de acel african căruia misionarul i-a spus 

că apa poate fi uneori atât de tare, încât omul poate umbla 

pe ea? El a spus că auzise o mulțime de lucruri extraordi-

nare pe care misionarul i le spusese, dar nu își închipuia 

că o să creadă vreodată așa ceva. Când a ajuns în Anglia, 

s-a întâmplat să aibă parte de o zi geroasă, așa încât râul 

era înghețat, dar n-a îndrăznit să calce pe gheață. Știa că 

era un râu adânc, și și-a închipuit că sigur se va îneca dacă 

va merge pe gheață. El n-a putut fi convins să meargă pe 

apa înghețată până ce prietenul lui și alții după el nu s-au 

deplasat pe râu. După aceasta, el a fost convins și i-a ur-

mat, mergând pe gheață. Tot astfel, când îi vezi pe alții 

crezând în Mielul lui Dumnezeu și observi bucuria și pacea 

lor, vei fi tu însuți îndemnat să crezi. Experiența altora 

este una dintre căile lui Dumnezeu prin care ne ajută să 

credem. Indiferent cum ar fi, fie va trebui să crezi în Isus, 

fie vei muri. Singura ta speranță se găsește în El. 

OBSERVĂ AUTORITATEA 

Un plan mai bun este următorul – observă autorita-

tea prin care ți se poruncește să crezi, și vei vedea că acest 
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lucru te va ajuta mult să ajungi la credință. Autoritatea nu 

este a mea, căci ai putea foarte bine să o respingi. Ea nu 

este nici măcar a Papei, căci ai putea să o pui sub semnul 

întrebării. Dar ție ți se poruncește să crezi pe baza autori-

tății lui Dumnezeu însuși. El este Cel care îți cere să crezi 

în Isus Hristos, și nu trebuie să refuzi să asculți de Creato-

rul tău. Dirigintele unui șantier de construcții a auzit ade-

sea Evanghelia, dar era tulburat de teama că nu putea să 

vină la Hristos. Într-o zi, bunul lui patron i-a trimis la șan-

tier un bilet, pe care scria: „Vino la mine acasă imediat ce 

se termină lucrul”. Inginerul și-a făcut apariția la ușa pa-

tronului lui, iar acesta a ieșit și i-a spus cu un ton destul 

de aspru: „Ce vrei de la mine la ora asta, John? Lucrul s-a 

terminat, ce drept ai să vii aici?” „Domnule”, i-a spus 

acesta, „am un bilet de la dumneata care îmi spune să tre-

buie să vin după programul de lucru”. „Vrei să spui că doar 

pentru că ai acel bilet de la mine, poți să vii la mine acasă 

și să mă deranjezi după orele de muncă?” „Păi, domnule”, 

a replicat hotărât angajatul, „nu vă înțeleg, dar eu cred că, 

întrucât ați trimis după mine, aveam dreptul să vin”. „In-

tră, John”, i-a spus patronul, „am un alt mesaj pe care 

vreau să ți-l transmit”, apoi s-a așezat și i-a citit următoa-

rele cuvinte: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, 

și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). „Crezi că, după un 

astfel de mesaj de la Hristos, ai putea greși dacă vii la El?” 

Bietul om a văzut imediat adevărul și a crezul în Domnul 

Isus, primind viața veșnică, pentru că a înțeles că avea un 

temei bun și toată autoritatea de care avea nevoie pentru 

a crede. Așa ai și tu, biet suflet! Ai autoritatea suficientă 
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pentru a veni la Hristos, căci Domnul însuși te îndeamnă 

să crezi în El. 

GÂNDEȘTE 

Dacă nici aceasta nu dă naștere credinței, gândește-

te la ce anume ești ai de crezut – că Domnul Isus Hristos a 

suferit în locul păcătoșilor și că El poate să îi mântuiască 

pe toți cei care își pun credința în El. Ei bine, acesta este cel 

mai ferice adevăr care le-a fost dat oamenilor ca să îl 

creadă; cel mai potrivit, mai mângâietor și mai dumneze-

iesc adevăr ce a fost pus vreodată înaintea oamenilor muri-

tori. Te sfătuiesc să te gândești mult la acest lucru și să cauți 

harul și dragostea pe care el le cuprinde. Studiază cele patru 

Evanghelii, analizează epistolele lui Pavel și vei vedea dacă 

acest mesaj este sau nu unul vrednic de crezare. 

Dacă nu te convinge aceasta, atunci gândește-te la Per-

soana lui Isus Hristos – gândește-te la cine este El, la ce a 

făcut El, la locul unde El se găsește și ce calitate are El. Cum 

ai putea să te îndoiești de El? Ar fi o cruzime să nu ai încre-

dere în Isus, care este veșnic credibil. El nu a făcut nimic ca 

să merite să fie tratat cu neîncredere; dimpotrivă, ar trebui 

să ne fie ușor să ne bizuim pe El. De ce să Îl răstignești din 

nou prin necredință? Nu I-ar pune aceasta noi cununi de 

spini și nu I-ar scuipa iar obrazul? Ce? Nu este vrednic de 

crezut? Ce insultă mai rea decât aceasta I-au adus soldații? 

Ei L-au martirizat, dar tu Îl faci să pară mincinos, ceea ce este 

cu mult mai grav. Tu te întrebi cum ai putea crede, dar răs-

punsul ar putea fi – Cum ai putea să nu Îl crezi? 
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SUPUNE-TE 

Dacă niciuna dintre strategiile de până acum nu a 

dat rezultate, atunci ceva cu totul greșit trebuie să fie în 

tine, iar ultimele mele cuvinte pentru tine sunt acestea: 

Supune-te lui Dumnezeu! La temelia acestei necredințe 

stau prejudecata sau mândria. Fie ca Duhul lui Dumnezeu 

să îndepărteze vrăjmășia ta față de El și să te facă să I te 

supui. Ești un rebel, unul trufaș, și aceasta este cauza pen-

tru care nu crezi în Dumnezeul tău. Renunță la răzvrătirea 

ta! Predă-ți armele! Supune-te acum! Predă-te în mâinile 

Împăratului tău! Cred că nu a existat vreodată un singur 

suflet care să își ridice mâinile cu disperare spre cer și să 

strige: „Doamne, mă predau!”, și căruia credința să nu i se 

pară un lucru ușor, la scurtă vreme de la acest moment. 

Tu nu poți crede tocmai din cauză că încă te cerți cu Dum-

nezeu și ești încăpățânat să mergi în voia și pe calea ta. 

„Cum puteți crede voi”, a spus Hristos, „care umblați după 

slava, pe care v-o dați unii altora?” (Ioan 5:44). Eul mân-

dru este ceea ce dă naștere necredinței. Supune-te, omule! 

Predă-te Dumnezeului tău, și apoi vei crede cu plăcere în 

Mântuitorul tău. Fie ca Duhul Sfânt să lucreze acum tainic 

și eficace în tine, și să te aducă în aceste clipe la credința 

în Domnul Isus! Amin. 
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13 
TREBUIE SĂ VĂ                      

NAȘTEȚI DIN NOU 
 

„Trebuie să vă nașteți din nou” (Ioan 3:7). 

 

NU STĂ ÎN PUTEREA TA 

„Trebuie să vă nașteți din nou”. Aceste cuvinte ale 

Domnului nostru Isus Hristos au apărut ca o flacără în ca-

lea multora, ca sabia scoasă din teacă a heruvimului la 

poarta Paradisului. Oamenii au căzut adesea în disperare 

pentru că această schimbare este dincolo de puterile lor 

cele mai mari. Nașterea din nou vine de sus, așa că ea nu 

ține de puterea ființei create. Totuși, departe de mine să 

neg sau să ascund vreodată un adevăr pentru a crea o falsă 

mângâiere. Eu recunosc fără ezitare că nașterea din nou 

este supranaturală și că ea nu poate fi produsă de puterea 

păcătosului. Ar fi un fals ajutor dat cititorului meu dacă aș 

fi atât de rău încât să încerc să-l înveselesc prin a-l în-

demna să respingă sau să uite de adevărul neîndoielnic. 

Totuși, nu este oare remarcabil că tocmai capitolul 

în care Domnul nostru face această afirmație zdrobitoare 

conține și cea mai explicită afirmație legată de mântuirea 

prin credință? Citește al treilea capitol al Evangheliei după 
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Ioan, dar nu insista doar pe primele lui propoziții. Este 

adevărat că versetul 3 spune:  

„Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Adevărat, adevărat îți 

spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate ve-

dea Împărăția lui Dumnezeu’”. 

Totuși, dacă citești mai înainte, versetele 14 și 15 

spun: 

„Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa 

trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. 

Versetul 18 repetă aceeași învățătură, prezentată 

însă doar în termeni mai generali: 

„Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, 

a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singu-

rului Fiu al lui Dumnezeu”. 

Fiecărui cititor îi este clar că aceste două afirmații 

trebuie să fie în acord, întrucât ele vin de pe același buze 

și sunt prezentate pe aceeași pagină inspirată. De ce ar tre-

bui să creăm o dificultate acolo unde nu există niciuna? 

Dacă o afirmație ne asigură de necesitatea mântuirii pe 

care doar Dumnezeu o poate da, și dacă o alta ne asigură 

că Domnul ne va mântui odată ce credem în Isus, atunci 

putem concluziona fără să greșim că Domnul le va da ace-

lora care cred tot ceea ce este afirmat ca fiind necesar spre 

mântuire. În fapt, Domnul produce nașterea din nou în toți 

cei care cred în Isus, iar credința lor este cea mai sigură 

dovadă a nașterii lor din nou. 
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Noi ne încredem în Isus pentru ceea ce nu putem 

face. Dacă mântuirea ar sta în abilitatea noastră, ce nevoie 

am mai avea să privim la El? Noi suntem chemați să cre-

dem, pe când Domnul este Cel care ne dă viața cea nouă. 

El nu va crede în locul nostru, nici noi nu suntem chemați 

să facem lucrarea de regenerare [naștere din nou] în locul 

Lui. Este suficient să ascultăm de porunca Lui cea bună, 

căci Domnul este Cel care lucrează regenerarea în noi. 

Acela care a putut merge până acolo încât să moară pe 

cruce pentru noi, poate și ne va da toate lucrurile necesare 

spre siguranță noastră veșnică. 

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT 

„Dar o schimbare mântuitoare a inimii este lucrarea 

Duhului Sfânt”. Și acest lucru este perfect de adevărat, și 

departe de noi să îl punem sub semnul întrebării sau să 

uităm de el. Dar lucrarea Duhului Sfânt este una tainică și 

secretă, ea putând fi percepută doar prin rezultatele ei. 

Există taine ale nașterii din nou în care, dacă am vrea să 

pătrundem, am nutri o curiozitate nesănătoasă. Cu atât 

mai mult este cazul acțiunilor sacre ale Duhului Sfânt. 

„Vântul suflă încotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi de 

unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este 

născut din Duhul” (Ioan 3:8). Totuși, cunoaștem acest lu-

cru – lucrarea misterioasă a Duhului Sfânt nu poate con-

stitui un motiv pentru a refuza să credem în Isus, întrucât 

Duhul mărturisește despre El. Dacă unui om i s-ar spune 

să semene un ogor, el n-ar putea să își scuze refuzul prin 

a spune că ar fi inutil să semene dacă Dumnezeu nu ar face 
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ca sămânța să crească. El n-ar putea fi justificat în neglija-

rea pregătirii terenului sub pretenția că puterea tainică a 

lui Dumnezeu este singurul lucru care produce o recoltă. 

Nimeni nu este împiedicat în lucrurile obișnuite ale vieții 

de faptul că, dacă Dumnezeu nu zidește o casă, în zadar 

trudesc cei care vor să o construiască. Este un lucru cert 

că niciunul dintre cei care cred în Isus nu a descoperit vre-

odată că Duhul Sfânt ar refuza să lucreze în acea persoană. 

În fapt, credința lui este dovada că Duhul este deja la lucru 

în inima sa. 

Dumnezeu lucrează în acțiunile providenței Lui, dar 

oamenii nu trebuie să stea leneși din acest motiv. Ei n-ar 

putea să se miște fără puterea lui Dumnezeu care le dă vi-

ață și putere, și totuși ei merg pe căile lor fără vreo ezitare. 

Puterea le este dată în fiecare zi de la Acela care are ființele 

lor în mâinile Sale, și care este Stăpân peste toate căile lor. 

Tot așa lucrează și harul. Noi ne pocăim și credem, chiar 

dacă nu am putea face niciunul dintre aceste lucruri dacă 

Domnul nu ne-ar da puterea. Noi abandonăm păcatul și ne 

încredem în Isus, apoi înțelegem că Domnul a lucrat în noi 

voința și înfăptuirea bunei Sale plăceri. Ar fi un lucru rău 

să pretindem că ar exista vreo dificultate reală în această 

chestiune.  

Unele adevăruri dificil de explicat în cuvinte sunt su-

ficient de simple în experimentarea lor practică. Nu există 

nicio discrepanță între adevărul că păcătosul crede, și 

acela că această credință este produsă în el de Duhul Sfânt. 

Doar nebunii pot să îi determine pe oameni să se simtă 
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încurcați de lucrurile simple, în timp ce sufletele lor sunt 

în pericol. Niciun om nu ar refuza să se urce într-o barcă 

de salvare pentru că nu și-ar cunoaște greutatea. Niciun 

om înfometat nu ar refuza să mănânce dacă n-ar înțelege 

întreg procesul nutriției. Dragul meu cititor, dacă nu vei 

crede decât după ce vei înțelege toate tainele, nu vei fi 

mântuit deloc. Dacă le permiți dificultăților inventate de 

tine să te îndepărteze de acceptarea iertării prin Domnul 

și Mântuitorul, vei pieri într-o condamnare pe care o vei 

merita din plin. Nu te sinucide spiritual prin pasiunea de 

a discuta subtilități metafizice!  
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14 
RĂSCUMPĂRĂTORUL            

MEU ESTE VIU 
 

„Răscumpărătorul meu este viu” (Iov 19:25). 

 

EL TRĂIEȘTE VEȘNIC 

Ai observat că ți-am vorbit continuu despre Hristos 

răstignit, care este marea nădejde a celui vinovat, însă ține 

de înțelepciunea noastră să ne amintim că Domnul nostru 

a și înviat din morți și trăiește veșnic. Nu ți se cere să îți 

pui credința într-un Isus mort, ci într-unul care, după ce a 

murit pentru păcatele noastre, a înviat din nou spre în-

dreptățirea noastră1. Poți merge imediat la Isus ca la un 

Prieten viu și prezent. El nu este o simplă amintire, ci o 

Persoană ce există continuu, care îți va auzi rugăciunile și 

îți va răspunde. El trăiește pentru a duce înainte lucrarea 

pentru care Și-a dat cândva viața. El mijlocește pentru pă-

cătoși la dreapta Tatălui și, din acest motiv, El poate să îi 

mântuiască în chip desăvârșit pe cei care vin la Dumnezeu 

prin El. Vino și încearcă acest Mântuitor viu, dacă n-ai fă-

cut niciodată acest lucru până acum. 

 
1 El „a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat pentru a fi socotiți nepri-
hăniți” (Rom. 4:25). 
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SLAVĂ ȘI PUTERE 

Acest Isus viu este de asemenea înălțat într-o glorie 

și putere extraordinare. El nu mai este acum întristat ca 

un om smerit înaintea vrăjmașilor lui, nici nu mai trudește 

ca „fiul tâmplarului” (Matei 13:55), ci este înălțat cu mult 

mai presus de domnii, de stăpâniri și de orice nume care 

poate exista2. Tatăl I-a dat toată puterea în cer și pe pă-

mânt, și El folosește această calitate înaltă ducând înainte 

lucrarea harului Său. Iată ce au mărturisit despre El Petru 

și ceilalți apostoli înaintea marelui preot și a Sinedriului: 

„Dumnezeul părinților noștri L-a înviat pe Isus, pe care 

voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, 

Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn 

și Mântuitor, ca să-i dea lui Israel pocăința și iertarea 

păcatelor” (F.A. 5:30-31). 

Gloria care Îl înconjoară pe Domnul înălțat ar trebui 

să insufle nădejde în pieptul fiecărui credincios. Isus nu 

este o persoană obișnuită – El este „un Mântuitor și un 

Apărător” (Isaia 19:20). El este Răscumpărătorul încunu-

nat și întronat al oamenilor. Prerogativul suveran al vieții 

și al morții Îi este dat Lui, căci Tatăl i-a pus pe toți oamenii 

sub stăpânirea mijlocitoare a Fiului, așa încât El să îi învi-

eze pe toți cei pe care vrea. El deschide, și niciun om nu 

poate închide. La cuvântul Lui, sufletul legat cu funiile pă-

catului și ale condamnării poate fi eliberat într-o clipită. El 

 
2 „La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la 
moarte, și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, 
și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume” (Fil. 2:8-9). 
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Își întinde sceptrul de argint, și oricare ar fi lucrul de care 

acesta se atinge, prinde viață.  

Este bine pentru noi să știm că, la fel cum păcatul 

trăiește, la fel cum firea pământească trăiește, la fel cum 

diavolul trăiește, tot așa și Isus trăiește. De asemenea, este 

bine să ținem minte că oricare ar fi puterea prin care cele 

menționate mai devreme ar putea să ne ducă la pierzare, 

Isus are o putere cu mult mai mare de a ne mântui. 

ÎN LOCUL NOSTRU 

Toată puterea înălțării Sale este folosită spre binele 

nostru. El este înălțat pentru a fi și pentru a da. El este 

înălțat pentru a fi un Prinț și un Mântuitor, pentru ca să 

poată da tot ce este necesar pentru împlinirea mântuirii 

tuturor acelora care vin sub stăpânirea Lui. Nimic din ceea 

ce El are nu rămâne nefolosit spre mântuirea păcătosului, 

iar tot ceea ce El este se va manifesta în revărsările bogate 

ale harului Său. El leagă calitatea Sa domnească de aceea 

de Mântuitor, ca și cum nu ar vrea să le despartă. El Își 

prezintă înălțarea ca fiind gândită pentru a le aduce bine-

cuvântări oamenilor, ca și cum aceasta ar fi floarea și cu-

nuna gloriei Sale. Ar putea exista vreun lucru mai bine 

gândit pentru a înălța nădejdile păcătoșilor căutători, care 

privesc în direcția lui Hristos?  

Isus a îndurat o mare umilință, așa că a existat sufi-

cient loc ca El să fie înălțat. Prin acea smerire, El a împlinit 

și a îndurat totul potrivit cu voia Tatălui, motiv pentru 

care a fost răsplătit prin a fi înălțat în glorie. El folosește 
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acea înălțare spre binele poporului Său. Aș vrea, dragă ci-

titor, să îți înalți ochii către aceste dealuri de slavă, căci 

ajutorul tău trebuie să vină de acolo. Aș vrea ca să te gân-

dești profund la gloriile înalte ale Prințului și Mântuitoru-

lui. Oare nu este aducător de speranță pentru oameni dacă 

se gândesc că un Om se află acum pe scaunul de domnie al 

universului?3 Nu este un lucru glorios că Domnul tuturor 

este Mântuitorul păcătoșilor? Avem un Prieten la curtea 

universului. Avem un Prieten pe scaunul de domnie. El va 

folosi toată influența Sa spre binele celor care își încredin-

țează viețile în mâinile Lui. Bine cânta unul dintre poeții 

noștri: 

„El trăiește-n veci spre-a mijloci,  

Înaintea feței Tatălui;  

Du-ți, suflete, cazul la El,  

Și nu te îndoi de harul Tatălui”. 

Vino, dragul meu prieten, și încredințează-ți cauza 

și starea acelor mâini ce au fost cândva străpunse, dar care 

sunt acum glorificate cu semnele strălucitoare ale puterii 

și cinstei. Nicio cauză n-a eșuat vreodată dacă a fost pusă 

în mâinile acestui mare Apărător.  

 

  

 
3 „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 
numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii’” (Isaia 
9:6). 
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15 
POCĂINȚA ȘI IERTAREA 
 

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și 

L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocă-

ința și iertarea păcatelor” (F.A. 5:31). 

 

POCĂINȚA ÎNSOȚEȘTE IERTAREA 

Din textul citat mai sus reiese clar că pocăința este 

strâns legată de iertarea păcatelor. În Faptele Apostolilor 

5:31 citim că Isus este „înălțat… ca să dea pocăința și ier-

tarea păcatelor”. Aceste două binecuvântări vin din acea 

mână sacră care a fost cândva țintuită pe lemnul crucii, 

dar care este acum înălțată în slavă. Pocăința și iertarea 

sunt puse laolaltă prin planul veșnic al lui Dumnezeu. De 

aceea, „ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” 

(Marcu 10:9). 

Pocăința trebuie să meargă de mână cu iertarea pă-

catului, și vei vedea că așa trebuie să stea lucrurile dacă te 

vei gândi puțin la acest subiect. Este imposibil ca iertarea 

păcatelor să îi poată fi dată unui păcătos căruia îi lipsește 

pocăința. Absența pocăinței confirmă faptul că el rămâne 

pe căile lui rele și îi arată că minimizează răul. Dacă Dom-

nul i-ar spune, „tu iubești păcatul și trăiești în el, așa că 
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vei merge din rău în mai rău, și, cu toate acestea, te voi 

ierta”, astfel de vorbe n-ar constitui decât proclamarea 

unei permisiuni oribile de a continua în nelegiuire. Înseși 

temeliile ordinii sociale ar fi zdrobite, și nu ar rezulta decât 

anarhie morală.  

Nu pot să spun ce ticăloșii nenumărate s-ar petrece 

în mod cert dacă pocăința și iertarea păcatelor ar fi des-

părțite, și dacă păcatul ar fi trecut cu vederea în timp ce 

păcătosul ar rămâne liniștit pe drumul lui. În însăși natura 

lucrurilor, dacă noi credem în sfințenia lui Dumnezeu, tre-

buie să știm că, dacă continuăm în păcatele noastre și nu 

ne pocăim de ele, nu putem fi iertați, ci vom culege conse-

cințele încăpățânării noastre. Potrivit bunătății infinite a 

lui Dumnezeu, noi avem promisiunea că, dacă ne vom 

abandona păcatele, mărturisindu-le, și dacă, prin credință, 

acceptăm harul care ne este oferit în Hristos Isus, Dumne-

zeu este drept și credincios să ne ierte păcatele noastre și 

să ne curețe de orice nelegiuire.1  

Dar, atâta vreme cât Dumnezeu trăiește, nu poate 

exista vreo promisiune a îndurării oferită celor ce continuă 

pe căile lor rele și refuză să își recunoască greșelile. Este un 

lucru cert că niciun trădător nu poate aștepta iertarea din 

partea regelui, câtă vreme rămâne într-o revoltă deschisă 

față de acesta. Nimeni nu poate fi atât de nebun încât să-și 

imagineze ca Judecătorul întregului pământ va șterge păca-

tele noastre, dacă noi refuzăm să le abandonăm. 

 
1 „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și 
să ne curețe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). 



CAPITOLUL 15. POCĂINȚA ȘI IERTAREA  131 

ÎNDURAREA COMPLETĂ                                                   
A LUI DUMNEZEU 

Mai mult, perspectiva îndurării complete a lui Dum-

nezeu ne adeverește că lucrurile trebuie să stea așa cum 

am spus. Îndurarea care i-ar permite păcătosului să tră-

iască în păcat, dar care i-ar ierta păcatul, ar fi o îndurare 

superficială și ieftină. Ar fi o îndurare inegală și diformă, 

șchioapă de un picior și cu o mână uscată. Care crezi că 

este privilegiul mai mare – curățarea de vinovăția păcatu-

lui, sau eliberarea de sub puterea acestuia? Eu nu voi în-

cerca să pun în balanță cele două îndurări atât de minu-

nate. Niciuna dintre ele nu poate să vină asupra noastră 

fără sângele prețios al lui Isus. Totuși, eu cred că, pentru a 

fi eliberați de sub stăpânirea păcatului, pentru a fi făcuți 

sfinți și asemenea lui Dumnezeu, trebuie să deosebim care 

este cea mai mare dintre cele două, dacă ar fi să facem o 

comparație. A fi iertat este o favoare nemăsurată. Vedem 

acest lucru din primele observații ale psalmului nostru de 

laudă: „El îți iartă toate fărădelegile tale; El îți vindecă 

toate bolile tale” (Ps. 103:3). Dar dacă am putea fi iertați 

și apoi ni s-ar permite să iubim păcatul, să ne desfătăm în 

nelegiuire și să ne bălăcim în pofte, care ar fi folosul iertă-

rii? Nu s-ar transforma ea într-o dulceață otrăvită, având 

cea mai mare putere spre distrugerea noastră? A fi spălați 

și totuși să stăm în noroi, a fi socotiți curați, și totuși să 

avem lepra albă pe obraz, aceasta n-ar fi decât cea mai ti-

căloasă batjocură la adresa îndurării. La ce ar fi de folos să 

îl scoatem pe un om din mormântul lui, dacă el rămâne 

mort? De ce să îl aducem la lumină, dacă orbul rămâne 



132         TOTUL PRIN HAR  |  SPURGEON 

orb? Noi Îi mulțumim lui Dumnezeu că Acela care iartă 

nelegiuirile noastre vindecă și bolile noastre. Acela care ne 

spală de petele trecutului, ne și ridică de pe căile bolnave ale 

prezentului și ne ocrotește de cădere în viitor. Trebuie să ac-

ceptăm bucuroși atât pocăința cât și iertarea păcatului, căci 

ele nu pot fi separate. Moștenirea legământului este una și 

indivizibilă. Dacă am împărți lucrarea harului, acest gest ar 

fi asemănător tăierii copilului viu în două (1 Împ. 3:25), iar 

cei care ar permite așa ceva n-ar avea niciun câștig. 

Te-aș întreba pe tine, care Îl cauți pe Domnul, dacă 

ai fi satisfăcut doar cu una dintre aceste îndurări. Ai fi mul-

țumit, dragul meu cititor, dacă Dumnezeu ți-ar ierta păca-

tul, dar te-ar lăsa să fii apoi la fel de lumesc și rău pe cât 

erai? O, nu! Sufletul înviat spiritual este mai temător de 

păcat în sine decât de rezultatele penale ale acestuia. Stri-

gătul inimii sale nu este, „cine mă va izbăvi de pedeapsă”, 

ci „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup 

de moarte?” (Rom. 7:24). Cine îmi va da puterea să trăiesc 

mai presus de ispită și să devin sfânt așa cum Dumnezeu 

este sfânt? Întrucât unirea pocăinței cu iertarea păcatelor 

vine în acord cu dorința lui Dumnezeu și pentru că este 

necesară spre mântuirea ta completă și pentru cauza sfin-

țeniei, fii sigur de faptul că aceasta va rămâne. 

EXPERIENȚA TUTUROR CREDINCIOȘILOR 

Pocăința și iertarea sunt puse împreună în experiența 

tuturor credincioșilor. Nu a existat niciodată un om care să 

se fi pocăit cu hotărâre de păcatul lui, printr-o pocăință și 
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credință autentică, și care să nu fi fost iertat. Pe de altă 

parte, nu a existat niciodată cineva iertat de păcatele lui 

care să nu se fi pocăit de acestea. Nu ezit să spun că nu a 

existat, nu există și nu va exista niciodată sub cer vreun caz 

al păcatelor spălate, fără ca, în același timp, inima acelui om 

să fie condusă la pocăința și credința în Hristos. Ura față de 

păcat și sentimentul iertării vin împreună în suflet, și ră-

mân acolo unite câtă vreme trăim. 

ACȚIUNE ȘI REACȚIUNE 

Aceste două lucruri acționează și reacționează reci-

proc. Omul care este iertat, se pocăiește. Omul care se po-

căiește este pe deplin asigurat de iertarea lui. Amintește-ți 

că, mai întâi, iertarea conduce la pocăință. Așa cum cântă 

versurile lui Hart: 

„Legea și groaza doar împietresc,  

Și ele lucrează mereu singure;  

Dar simțirea iertării prin sânge 

Topește curând o inimă de piatră”. 

Când suntem siguri că suntem iertați, atunci deve-

nim dezgustați de nelegiuirile noastre și presupun că, pe 

când credința crește și ajunge la asigurarea deplină, astfel 

că este dincolo de orice îndoială că sângele lui Isus ne-a 

spălat făcându-ne mai albi decât zăpada, acela este mo-

mentul când pocăința își atinge maximul. Pocăința crește 

laolaltă cu credința. Nu te înșela, pocăința nu este un lucru 

care să dureze câteva zile sau săptămâni, ca un fel de pe-

nitență temporară de care poți scăpa cât de repede ar fi 

posibil! Nu, ea este un har pe viață, asemenea credinței. 
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Copilașii lui Dumnezeu se pocăiesc, și la fel fac tinerii și 

părinții. Pocăința este tovarășul inseparabil al credinței. 

Atâta vreme cât umblăm prin credință, nu prin vedere, la-

crima pocăinței licăre în ochiul credinței. Pocăința care nu 

izvorăște din credința în Isus nu este una autentică, iar 

credința care nu este îmbibată în pocăință nu este adevă-

rata credință în Isus. Credința și pocăința, asemenea unor 

siamezi, sunt legate vital una de cealaltă. În măsura în care 

credem în dragostea iertătoare a lui Hristos, în acea mă-

sură ne pocăim. În măsura în care ne pocăim de păcat și 

urâm răul, ne bucurăm de plinătatea iertării pe care Isus 

o revarsă asupra noastră din înălțimea cerului. Nu vei pre-

țui niciodată iertarea decât dacă vei simți pocăința. Nu vei 

gusta niciodată din lacrimile adânci ale pocăinței decât 

atunci când vei ști că ești iertat. Poate părea un lucru ciu-

dat, dar așa este – amărăciunea pocăinței și dulceața ier-

tării se amestecă parfumând fiecare viață credincioasă și 

aducând o fericire incomparabilă. 

ASIGURARE RECIPROCĂ 

Aceste două daruri ale legământului sunt mijloacele 

asigurării reciproce, unul față de celălalt. Dacă știu că mă 

pocăiesc, știu și că sunt iertat. Cum aș putea să știu că sunt 

iertat dacă nu știu de asemenea că mă întorc de la viața mea 

păcătoasă anterioară? A fi credincios înseamnă a fi pocăit.  

Credința și pocăința sunt ca două spițe ale aceleiași 

roți, cele două mânere ale aceluiași plug. Pocăința a fost 

descrisă bine ca o inimă zdrobită pentru păcat și din păcat. 
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Ea poate fi descrisă ca întoarcere și reîntoarcere. Ea este o 

schimbare a minții foarte radicală și profundă, fiind înso-

țită de întristare pentru trecut și de o hotărâre de corec-

tare a vieții în viitor. 

„Pocăința înseamnă să părăsim păcatele pe care le iu-

beam anterior și să arătăm că suntem atât de îndurerați 

de ele prin a nu le mai făptui”. 

Când suntem într-o astfel de situație, putem fi siguri 

că suntem iertați, căci Domnul n-a făcut vreodată o inimă 

să fie zdrobită pentru păcat și despărțită de păcat fără a 

ierta păcatul. Pe de altă parte, dacă ne bucurăm de iertare 

prin sângele lui Isus și suntem îndreptățiți prin credință, 

având pacea cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hris-

tos, știm că pocăința și credința noastră sunt cele corecte. 

Nu privi la pocăința ta ca fiind cauza iertării tale, ci 

privește-o ca pe însoțitorul ei. Nu te aștepta să te poți pocăi 

înainte de a vedea harul Domnului nostru Isus Hristos și 

dorința Lui de a-ți șterge păcatele. Păstrează aceste lucruri 

binecuvântate la locul lor cuvenit, și privește-le în relația 

lor reciprocă. Ele sunt ca niște oglinzi ale experienței mân-

tuitoare. Ele sunt comparabile cu cei doi stâlpi măreți – 

Iachin și Boaz - ai lui Solomon, care stăteau în pridvorul 

Casei Domnului și formau o intrare maiestuoasă în locul 

sfânt.2 Niciun om nu vine potrivit la Dumnezeu decât dacă 

trece printre stâlpii pocăinței și ai iertării păcatelor. 

Curcubeul legământului harului se întinde peste inima ta 

 
2 „A așezat stâlpii în pridvorul Templului; a așezat stâlpul din dreapta, și l-a numit 
Iachin; apoi a așezat stâlpul din stânga, și l-a numit Boaz” (1 Împ. 7:21). 
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în toată frumusețea lui când lacrimile pocăinței au strălu-

cit în lumina iertării depline. Pocăința de păcat și credința 

în iertarea dată de Dumnezeu sunt urzeala și bătătura din 

care se croiește haina adevăratei convertiri. Prin aceste 

semne vei cunoaște cine este adevăratul israelit. 

DIN ACELAȘI IZVOR 

Dacă ne întoarcem la versetul Scripturii la care am 

meditat la început, vedem deopotrivă că iertarea și pocă-

ința decurg din același izvor, și sunt date de același Mân-

tuitor. Domnul Isus le revarsă din gloria Sa asupra acelo-

rași persoane. Nu vei putea să găsești iertarea într-un loc 

și pocăința în alt loc. Isus este deopotrivă gata și dornic să 

le dea acum, și El le va revărsa fără plată asupra tuturor 

celor care le acceptă din mâinile Lui. Nu trebuie să uităm 

vreodată că Isus ne dă tot ceea ce este necesar pentru mân-

tuirea noastră. Este foarte important ca toți cei ce își do-

resc îndurarea lui Dumnezeu să țină minte acest lucru. 

Credința este în aceeași măsură darul lui Dumnezeu așa 

cum este Mântuitorul pe care credința se sprijină. Pocăința 

de păcat este în mod autentic lucrarea harului așa cum 

este lucrarea de ispășire prin care păcatul este șters. De la 

început și până la sfârșit, mântuirea este numai prin har. 

Este imposibil să mă înțelegi greșit. 

Nu Duhul Sfânt este cel care se pocăiește. El nu a 

făcut nimic de care să Se pocăiască. Dacă El S-ar pocăi, 

n-ar mai putea satisface cerințele situației noastre. Noi 

suntem cei care trebuie să ne pocăim de păcat, altfel nu 
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suntem mântuiți de puterea lui. Nu Domnul Isus Hristos 

trebuie să Se pocăiască. Ce a făcut El ca să Se pocăiască? 

Noi înșine ne pocăim cu acceptul deplin al fiecărei facul-

tăți a minților noastre. Voința, dorințele, emoțiile – toate 

lucrează împreună din toată inima, în actul binecuvântat 

al pocăinței de păcat. Totuși, în spatele a tot ceea ce este 

actul nostru personal există o influență sfântă și tainică ce 

înmoaie inima, ce aduce frângerea ei și produce o schim-

bare completă. Duhul lui Dumnezeu ne iluminează pentru 

a vedea ce este păcatul și, astfel, îl face dezgustător în ochii 

noștri. De asemenea, Duhul lui Dumnezeu ne îndreaptă că-

tre sfințenie, ne face să o apreciem, să o iubim și să o do-

rim din inimă, dându-ne astfel puterea prin care suntem 

conduși înainte spre sfințire, pas cu pas. Duhul lui Dum-

nezeu lucrează în noi voința și împlinirea bunei plăceri a 

lui Dumnezeu. Haideți să ne supunem de îndată acestui 

Duh bun, așa încât El să ne conducă la Isus, Cel care ne dă 

fără plată binecuvântarea dublă a pocăinței și iertării pă-

catelor, după bogățiile harului Său. 

„Prin har ați fost mântuiți” (Efes. 2:8). 
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16 
CUM PRIMIM POCĂINȚA 
 

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și 

L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să îi dea Israelului po-

căința și iertarea păcatelor” (F.A. 5:31). 

 

Să ne întoarcem la acest pasaj grandios: „Pe acest 

Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn 

și Mântuitor, ca să îi dea Israelului pocăința și iertarea pă-

catelor”. Domnul Isus Hristos S-a înălțat pentru ca harul să 

poată fi coborât. Gloria Lui este folosită pentru a-i da o mai 

mare valoare harului Lui. Domnul nu a făcut un pas în sus 

decât cu planul de a-i purta cu El pe păcătoșii care cred. El 

este „înălțat… ca să dea pocăința”, și vom conștientiza 

aceasta dacă ne vom aminti câteva adevăruri deosebite. 

POSIBILĂ, DISPONIBILĂ ȘI ACCEPTABILĂ 

Lucrarea Domnului Isus a făcut pocăința posibilă, 

disponibilă și acceptabilă. Legea nu face nicio referire la 

pocăință, ci ea spune clar: „Sufletul care păcătuiește, acela 

va muri” (Ezec. 18:20). Dacă Domnul Isus nu ar fi murit, 

nu ar fi înviat și nu S-ar fi înălțat la Tatăl, ce valoare ar 

mai avea pocăința ta sau a mea? Am putea avea remușcări 

însoțite de groaza lor, dar să nu experimentăm niciodată 
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pocăința cu nădejdile ei. Ca un sentiment natural, pocăința 

este o îndatorire obișnuită, care nu merită în sine vreo la-

udă specială. Ea este în general atât de amestecată cu o 

frică egoistă de pedeapsă, așa încât nici cea mai blândă 

evaluare a ei nu-i dă cine știe ce valoare. Dacă Isus nu ar 

fi mijlocit și adus o bogăție de vrednicie, lacrimile noastre 

de pocăință n-ar fi fost altceva decât apă vărsată pe pă-

mânt. Isus este înălțat în ceruri pentru ca, în virtutea mij-

locirii Lui, pocăința să poată avea loc înaintea lui Dumne-

zeu. În acest sens, El ne dă pocăința, pentru că El așază 

pocăința în locul în care este acceptată, loc pe care altfel 

nu l-ar fi putut ocupa vreodată. 

DUHUL LUI DUMNEZEU 

Când Isus a fost înălțat în ceruri, Duhul lui Dumnezeu 

a fost turnat pentru a lucra în noi toate harurile necesare. 

Duhul Sfânt creează pocăința în noi prin înnoirea suprana-

turală a naturii noastre și prin a îndepărta din trupurile 

noastre inima de piatră. O, așază-te și oprește-te din a-ți 

stoarce ochii pentru a vărsa lacrimi imposibile! Pocăința nu 

vine din natura noastră lipsită de dorință, ci din harul suve-

ran și fără plată. Nu te duce în camera ta pentru a-ți bate 

pieptul ca să storci dintr-o inimă de piatră simțăminte care 

nu se găsesc acolo. Du-te la Calvar și vezi cum a murit Isus. 

Privește în sus către dealurile de unde vine ajutorul tău1. Du-

hul Sfânt a venit cu scopul de a umbri sufletele oamenilor și 

 
1 „Îmi ridic ochii spre munți... De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la 
Domnul, care a făcut cerurile și pământul” (Ps. 121:1-2). 
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de a da naștere pocăinței în ele, la fel cum odinioară El a plu-

tit pe deasupra universului fără formă și a adus ordine.2  

Înalță-ți rugăciunea înaintea Lui: „Binecuvântate 

Duh, locuiește în mine! Fă-mă blând și smerit cu inima, ca 

să pot disprețui păcatul și să mă pocăiesc de el cu sinceri-

tate”. El îți va auzi strigătul și îți va răspunde.3 

CONSACRAREA TUTUROR LUCRĂRILOR                            
NATURII ȘI ALE PROVIDENȚEI 

Adu-ți aminte de asemenea că, atunci când Domnul 

nostru Isus Hristos a fost înălțat, El ne-a dat nu doar po-

căința prin trimiterea Duhului Sfânt, ci a consacrat toate 

lucrările naturii și ale providenței spre atingerea marilor 

obiective ale mântuirii noastre, astfel ca fiecare dintre ele 

să ne cheme la pocăință, chiar și dacă ar cânta precum co-

coșul lui Petru4 sau ar zgudui închisoarea ca în cazul cu-

tremurului când temnicerul s-a pocăit.5 De la dreapta lui 

Dumnezeu, Domnul nostru Isus rânduiește toate lucrurile 

din lumea noastră de jos și le face să lucreze împreună 

 
2 „Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui 
Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor” (Gen. 1:2). 
3 „Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura 
de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta” (Isaia 30:19). 
4 „Petru și-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: ‚Înainte ca să cânte cocoșul, 

te vei lepăda de Mine de trei ori’. Și a ieșit afară și a plâns cu amar” (Matei 26:75). 
5 „Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile 
temniței. Îndată, s-au deschis toate ușile, și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Tem-

nicerul s-a deșteptat; și, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia, și era să 
se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: ‚Să nu-
ți faci niciun rău, căci toți suntem aici’. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit 

înlăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila; i-a 
scos afară, și le-a zis: ‚Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?’” (F.A. 16:26-
30). 
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spre mântuirea răscumpăraților Lui. El folosește deopo-

trivă lucruri amare și lucruri dulci, încercări și bucurii, as-

tfel încât să poată produce în păcătoși o gândire mai bună 

față de Dumnezeul lor. Fii mulțumitor pentru providența 

care te-a făcut sărac, bolnav sau trist, căci, prin toate aces-

tea, Isus lucrează viața în sufletul tău și te întoarce la El. 

Mila Domnului călărește adesea până la ușa inimilor noas-

tre pe calul negru al suferinței. Isus folosește tot registrul 

experiențelor noastre pentru a ne înțărca de acest pământ 

și ca să ne ducă la cer pe aripile Lui. Hristos este înălțat pe 

scaunul de domnie al cerului și pământului pentru ca, prin 

toate acțiunile providenței Sale, să ne poată supune ini-

mile în procesul harului pocăinței, prin care le înmoaie. 

LA LUCRU CHIAR ÎN ACEST CEAS 

În plus, El este la lucru chiar în acest ceas prin toate 

șoaptele Lui în conștiință, prin Cartea Lui inspirată, prin 

aceia dintre noi care vorbim și predicăm din acea Carte, și 

prin prietenii care se roagă cu inimile lor zeloase. El poate 

să-ți trimită un cuvânt prin care să sfarme inima ta de pi-

atră ca și cu toiagul lui Moise, stârnind astfel râuri de po-

căință.6 El te poate aduce înaintea unui pasaj din Sfânta 

Scriptură care îți zdrobește inima și te cucerește cât ai zice 

pește. El te poate înmuia în chip tainic și îți poate da o 

stare sfântă a minții care să te cuprindă în clipa când te 

aștepți cel mai puțin.  

 
6 „Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă 
din belșug, așa încât a băut și adunarea, și au băut și vitele” (Num. 20:11). 
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Fii sigur că Acela care a plecat în gloria Lui și a fost 

înălțat în toată splendoarea și măreția lui Dumnezeu are 

căi bogate prin care poate lucra pocăința în cei cărora le 

dă iertarea. El așteaptă chiar acum să îți dea pocăința.7 

Cere-I-o neîntârziat! 

PENTRU CEI MAI NEAȘTEPTAȚI OAMENI 

Observă cu mare mângâiere că Domnul Isus Hristos 

le dă această pocăință celor mai neașteptați oameni din 

lume. El este înălțat pentru a da pocăința Israelului. Da, Is-

raelului! În zilele când apostolii spuneau aceste cuvinte, Is-

raelul era poporul care păcătuise cel mai grosolan împo-

triva luminii și a dragostei Lui, încununându-și vinovăția 

prin răstignirea Domnului și îndrăznind să spună: „Sângele 

Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri” (Matei 

27:25). Aceștia erau ucigașii lui Isus, și totuși El este înălțat 

pentru a le da pocăința! Ce minunăție a harului!  

Ascultă, deci. Dacă ai fost crescut în cea mai străluci-

toare lumină creștină și totuși ai respins-o, încă există spe-

ranță. Dacă ai păcătuit împotriva conștiinței, a Duhului 

Sfânt și a dragostei lui Isus, mai este loc de pocăință. Chiar 

dacă ai fi la fel de împietrit cum era Israelul necredincios 

din vechime, poți avea parte de înmuierea inimii, pentru că 

Isus este înălțat și îmbrăcat cu o putere fără margini. Pentru 

cei care s-au cufundat în nelegiuire cât de adânc au putut și 

au păcătuit agravant, Domnul Isus este înălțat pentru a le 

 
7 „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântui-
tor, ca să-i dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (F.A. 5:31). 
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da pocăința și iertarea păcatelor. Sunt fericit să propovădu-

iesc o Evanghelie completă! Ferice de tine că ți se permite 

să o auzi! 

Inimile copiilor lui Israel se împietriseră ca diaman-

tul. Luther obișnuia să creadă că este imposibil ca un evreu 

să fie convertit. Noi nu suntem deloc de acord cu el, dar tre-

buie să recunoaștem că sămânța Israelului a fost peste mă-

sură de încăpățânată în respingerea Mântuitorului de-a 

lungul multor secole. Cu adevărat Domnul a spus: „Israel 

nu M-a ascultat” (Ps. 81:11). Isus „a venit la ai Săi, și ai Săi 

nu L-au primit” (Ioan 1:11). Totuși, Domnul nostru Isus este 

înălțat ca să îi dea Israelului pocăința și iertarea păcatelor.  

Este posibil ca cititorul meu să fie dintre Neamuri și 

să aibă o inimă foarte încăpățânată, care s-a împotrivit 

mulți ani Domnului Isus și totuși, Domnul nostru poate lu-

cra pocăința și în el.  

Se poate să te simți constrâns să scrii ca și William 

Hone când s-a supus dragostei divine. El a fost autorul ace-

lor cărți foarte plăcute intitulate „Everyday Book” (Cartea 

de fiecare zi). El fusese cândva un păgân foarte împietrit, 

dar când a fost supus de harul suveran, el a scris: 

„Cea mai trufașă inimă ce a bătut vreodată, 

A fost supusă-n mine; 

Cea mai sălbatică voință ce s-a ridicat, 

Spre batjocura cauzei Tale și spre a-i ajuta pe vrăjma-

șii Tăi  

Este cucerită, Domnul meu, de Tine. 

Voia Ta, nu voia mea să se facă, 

Inima-mi fie pe veci a Ta; 
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Mărturisind Cuvântul Tău măreț, 

Hristos, Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, Domnul 

meu, 

Crucea Ta fie semnul meu distinctiv”. 

Domnul poate să le dea pocăința celor mai neaștep-

tați oameni, transformând leii în miei și ciorile în porum-

bei. Hai să privim la El, pentru ca această schimbare mă-

reață să poate avea loc și în noi. 

CONTEMPLÂND LA MOARTEA LUI HRISTOS 

Este clar că atunci când ne gândim profund la moar-

tea lui Hristos, aceasta este una dintre cele mai sigure și mai 

rapide metode prin care primim pocăința. Nu sta nepăsător 

și nu încerca să pompezi pocăință din fântâna seacă a natu-

rii corupte. Este contrar legilor minții să îți închipui că poți 

să îți forțezi sufletul să intre în acea stare de har.  

Adu-ți inima în rugăciune înaintea Aceluia care o 

poate înțelege, și spune-I: „Doamne, curăț-o! Doamne, în-

noiește-o! Doamne, lucrează pocăința în ea!” Cu cât încerci 

mai mult să produci în tine emoții de pocăință, cu atât vei 

fi mai dezamăgit; dar dacă te gândești cu credință la Isus, 

care a murit pentru tine, pocăința va izbucni.  

Meditează asupra vărsării sângelui Domnului din 

inima lui plină de dragoste pentru tine. Pune înaintea 

ochilor minții tale agonia și stropii mari de sânge ai Lui, 

crucea și patima Lui, și, făcând aceasta, Cel care a suportat 

toată această durere va privi la tine și, cu acea privire, va 

face pentru tine ceea ce a făcut pentru Petru, așa încât și 
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tu să plângi cu amar8. Prin Duhul harului Lui, Cel care a 

murit pentru tine poate să te facă să mori față de păcat, 

iar Cel care S-a înălțat în glorie pentru tine poate să îți 

atragă sufletul după El, îndepărtându-te de rău și atră-

gându-te către sfințenie. 

Voi fi mulțumit încheind acest capitol cu un ultim 

gând care ți se adresează: nu căuta foc sub stratul de 

gheață, nici nu spera că vei putea găsi pocăință în inima ta 

firească. Caută viața la Cel care este viu. Mergi la Isus și 

cere-I tot ceea ce ai nevoie pentru călătoria ta de la poarta 

Iadului la cea a Raiului. Nu căuta niciodată și în alt loc vre-

unul dintre lucrurile pe care Isus iubește să le dea, ci amin-

tește-ți că „Hristos este totul” (Col. 3:11). 

 

  

 

  

 
8 „Petru și-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: ‚Înainte ca să cânte 
cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori’. Și a ieșit afară și a plâns cu amar” (Matei 
26:75). 
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17 
FRICA DE CĂDEREA                 

DIN CREDINȚĂ 
 

„El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 

vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos” (1 

Cor. 1:8). 

 

O frică întunecată bântuie mințile multora care vin 

la Hristos, astfel că le este teamă că nu vor persevera până 

la capăt. L-am auzit pe un astfel de căutător spunând: 

„Dacă ar fi să îmi încredințez sufletul lui Isus, poate că, în 

final, voi fi atras înapoi în pierzare. Am avut simțăminte 

bune până recent, dar ele par să se fi risipit. Bunătatea 

mea a fost ca norul de dimineață și ca roua timpurie. Ea a 

apărut dintr-o dată, a ținut o vreme și promitea mult, dar 

apoi s-a risipit”. 

CREDINȚĂ TEMPORARĂ 

Dragul meu cititor, cred că această frică este adesea 

părintele realității și că unii, cărora le-a fost teamă să își 

pună credința în Hristos pentru această viață și pentru 

veșnicie, au eșuat pentru că au avut doar o credință tem-

porară, care n-a mers niciodată până acolo încât să îi mân-

tuiască. Ei cred în Isus într-o anumită măsură, dar caută 



148         TOTUL PRIN HAR  |  SPURGEON 

în ei înșiși puterea pentru continuarea și perseverența pe 

calea către cer, astfel că ei pleacă de la început pe o cale 

greșită și, ca o consecință firească, renunță după ceva 

timp.  

Dacă ne punem încrederea în noi înșine pentru ră-

mânerea noastră pe cale, nu vom rămâne pe ea. Chiar dacă 

ne odihnim în Isus pentru o parte a mântuirii noastre, vom 

eșua dacă ne vom încrede în noi pentru orice lucru. Orice 

lanț este atât de puternic pe cât este cea mai slabă za a lui. 

Dacă Isus este nădejdea noastră în orice aspect al vieții, cu 

excepția unuia, vom eșua total, pentru că eșuăm exact în 

acel punct. Nu am nicio îndoială că o greșeală în legătură 

cu perseverența sfinților a împiedicat perseverența mul-

tora care alergau bine. Ce i-a împiedicat să își continue 

alergarea? Ei s-au încrezut în ei înșiși pentru alergare, așa 

că s-au oprit.  

Păzește-te ca nu cumva să amesteci câtuși de puțin 

eu în mortarul cu care zidești, altfel îți vei face un mortar 

slab, iar pietrele nu se vor susține. Dacă Îl cauți pe Hristos 

pentru începuturile tale, ia aminte ca să nu privești la tine 

pentru sfârșitul cursei tale. El este Alfa. Îngrijește-te ca El 

să fie și Omega1 pentru tine2. Dacă începi în Duhul, nu tre-

buie să speri că vei ajunge la desăvârșire prin firea pămân-

tească. Începe așa cum vrei să continui, continuă așa cum 

 
1 Alfa… Omega – prima și ultima literă a alfabetului din limba greacă, limba în care 
a fost scris Noul Testament. 
2 „‚Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul’, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, 
Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic... ‚Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel 
de pe urmă, Începutul și Sfârșitul’” (Apoc. 1:8; 22:13). 
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ai început, și lasă-L pe Domnul să fie pentru tine totul în 

tot. O, dacă ne-ar da Dumnezeu, Duhul Sfânt, o idee foarte 

clară despre sursa puterii prin care vom fi ocrotiți până în 

ziua arătării Domnului nostru! 

Iată ce spunea Pavel cândva pe această temă, când le 

scria credincioșilor din Corint: 

„…nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea 

arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări 

[confirma] până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină 

în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credin-

cios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul 

Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor. 1:7-9). 

Aceste cuvinte recunosc în tăcere o mare nevoie prin 

a ne spune felul în care ea este acoperită. Oriunde Domnul 

acoperă o nevoie, putem fi siguri că exista această nevoie, 

pentru că nu există lucruri inutile în legământul harului. 

La curtea lui Solomon erau niște scuturi de aur ce nu erau 

niciodată folosite, dar nu există astfel de lucruri în armura 

lui Dumnezeu. Putem fi siguri că avem nevoie de ceea ce 

Dumnezeu ne-a dat. Între acest moment și sfârșitul tutu-

ror lucrurilor, va fi pusă la lucru fiecare promisiune a lui 

Dumnezeu și fiecare binecuvântare a legământului haru-

lui. Nevoia urgentă a sufletului credincios este confirma-

rea, continuarea, perseverența finală și păstrarea până la 

sfârșit. 

Aceasta este marea nevoie a tuturor credincioșilor, 

căci Pavel le scria sfinților din Corint, care erau oameni 

deosebiți, despre care el putea să spună: „Îi mulțumesc 
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Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru ha-

rul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos” (1 Cor. 

1:4). Astfel de oameni erau cei ce erau convinși că aveau 

nevoie de proviziile zilnice de har proaspăt dacă voiau să 

poată continua și să iasă biruitori în final. Dacă nu ați fi 

sfinți, n-ați avea har deloc, și n-ați simți nicio nevoie de 

mai mult har, dar pentru că sunteți copiii lui Dumnezeu, 

simțiți nevoia proviziilor zilnice de viață spirituală. Statuia 

de marmură nu cere de mâncare, dar un om viu însetează 

și înfometează, astfel că el se bucură când i se garantează 

pâinea și apa, căci altfel ar leșina până la finele zilei. Nevoile 

personale ale credinciosului fac inevitabil ca el să își extragă 

zilnic proviziile din măreața sursă a tuturor proviziilor. Ce-

ar putea face el dacă nu s-ar bizui pe Dumnezeul lui? 

Acest lucru este valabil în cazul celor mai dăruiți din-

tre sfinți, a acelor oameni din Corint care erau îmbogățiți 

în toată cunoștința și în toate darurile. Ei aveau nevoie să 

fie confirmați până la capăt, altfel darurile și realizările lor 

s-ar fi putut dovedi sursa pierzării lor. Dacă am avea limbi 

omenești și limbi îngerești, dar nu am primi har proaspăt, 

ce s-ar alege de noi? Dacă am avea toată experiența așa în-

cât să fim adulți spiritual în biserică, și dacă am învăța des-

pre Dumnezeu așa încât să înțelegem toate tainele, totuși, 

n-am putea trăi nici măcar o singură zi fără viața divină 

care să curgă în noi din Capul legământului nostru. Cum 

am putea să sperăm că putem rezista chiar și un singur 

ceas, ca să nu zicem o viață, dacă Domnul nu ne-ar ține în 

mâna Lui? Cel care a început lucrarea bună în noi trebuie 
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să o împlinească până în ziua lui Hristos3, altfel totul se va 

dovedi un eșec dureros. 

DIN NOI ÎNȘINE 

Această nevoie deosebită izvorăște foarte mult din fi-

ințele noastre. În unii dintre noi există o frică dureroasă că 

nu putem persevera în har pentru că ne cunoaștem slăbi-

ciunile. Anumite persoane sunt instabile prin constituția 

lor. Unii sunt în mod natural conservatori, ca să nu zic în-

căpățânați, însă alții sunt la fel de natural volatili și schim-

bători. Asemenea fluturilor, ei aleargă din floare în floare, 

până ce vizitează toate frumusețile din grădină, dar nu se 

așază pe niciuna dintre ele. Ei nu pot sta îndelung într-un 

loc pentru a face vreun lucru bun, nici în treburile lor se-

culare și nici în preocupările lor intelectuale. Astfel de per-

soane pot ajunge să se teamă că 10, 20, 30, 40, și poate 

chiar 50 de ani de veghere religioasă continuă ar putea fi 

prea mult pentru ei. Îi vedem alăturându-se unei biserici, 

apoi alteia, până ce ajung să tot umble din biserică în bi-

serică. Despre ei nu pot spune decât că sunt ca un drum 

format numai din curbe șerpuitoare, dar nimic stabil. As-

tfel de oameni trebuie să se roage dublu ca să poată fi con-

firmați de Dumnezeu în credința lor și să poată avea harul 

de a fi nu doar statornici, ci și neclintiți, altfel nu vor fi 

găsiți „sporind totdeauna în lucrul Domnului” (1 Cor. 

15:58). 

 
3 „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6). 
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SĂ NE CUNOAȘTEM SLĂBICIUNILE 

Chiar dacă nu avem o înclinație naturală către insta-

bilitate, toți trebuie să fim conștienți de slăbiciunile noas-

tre, dacă suntem cu adevărat treziți spiritual de Dumne-

zeu. Dragul meu cititor, oare nu cunoști suficiente lucruri 

despre tine așa încât să existe zilnic ceva de care să te po-

ticnești? Tu, care dorești să umbli în sfințenie perfectă, 

după cum nădăjduiesc că vrei, chiar tu, cel care ai pus îna-

intea ta standardul a ceea ce ar trebui să fie un creștin – 

oare nu descoperi că nici nu s-a strâns bine micul dejun și 

ai dovedit suficientă nebunie încât să te rușinezi de pro-

pria persoană?  

Dacă ar fi să ne încuiem într-o celulă, izolați într-o 

chilie, ispita ne-ar urma și acolo. Atâta vreme cât nu pu-

tem scăpa de noi înșine, nu putem scăpa nici de pornirile 

către păcat. Există ceva în inimile noastre care ar trebui să 

ne facă să fim veghetori și smeriți înaintea lui Dumnezeu. 

Dacă El nu ne confirmă credința, suntem atât de slabi încât 

ne vom poticni și vom cădea. Nici nu este nevoie să fim 

zdruncinați de vreun vrăjmaș, căci este suficient să cădem 

prin propria nepăsare. Doamne, fii tăria noastră! În noi 

înșine, suntem slăbiciunea întruchipată. 

OBOSEALA 

Dincolo de aceasta, există oboseala care survine 

dintr-o viață lungă. Când ne începem mărturia creștină, 

părem să ne înălțăm cu aripi de vultur, și pentru o vreme 

alergăm fără a simți oboseală, așa că, în cele mai bune și 
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mai autentice zile ale noastre, noi umblăm fără să leși-

năm.4 Ritmul nostru pare mai încet, dar este mai util și 

mai bine susținut.  

Mă rog lui Dumnezeu ca energia tinereții noastre să 

continue să ne anime, atâta vreme cât ea este puterea Du-

hului și nu rodul fermentației banale a mândriei firii noas-

tre pământești. Acela care a umblat îndelung pe calea către 

cer observă că a existat un bun motiv pentru care i s-a pro-

mis că încălțările lui vor fi ca fierul și ca arama, căci calea 

este aspră. El a descoperit că există Dealurile Greutăților5 

și Văile Umilinței, că există Valea Umbrei Morții și, mai 

rău, un Bâlci al Deșertăciunilor – și toate acestea trebuie 

traversate. Dacă există Munții Plăcuți (și, mulțumiri fie 

aduse lui Dumnezeu, ei există), există și Castelele Disperă-

rii, în interiorul cărora pelerinii au fost văzuți adesea. 

Având în vedere toate aceste lucruri, cei care rezistă până 

la sfârșit pe calea sfințeniei vor fi „oameni care vor sluji ca 

semne” (Zah. 3:8). 

O, lume a minunățiilor, căci nu pot spune altceva! 

Zilele vieții unui creștin sunt asemenea multor diamante 

ale îndurării așezate în șiragul de aur al credincioșiei di-

vine. În ceruri le vom povesti îngerilor, puterilor și stăpâ-

nirilor despre bogățiile de nepătruns ale lui Hristos care 

au fost cheltuite pentru noi și de care ne-am bucurat câtă 

 
4 „cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu 
obosesc, umblă, și nu ostenesc” (Isaia 40:31). 
5 Dealurile Greutăților –  aceasta și metaforele care urmează se referă la locuri în-
tâlnite de pelerinul creștin din cartea lui John Bunyan, Călătoria Creștinului, scrisă 
în 1678. 
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vreme am existat aici, în lumea de jos.6 Am fost păziți vii 

chiar atunci când am mers pe buza prăpastiei morții. Viața 

noastră spirituală a fost o flacără arzând în mijlocul mării, 

o piatră ce a rămas suspendată în aer. Universul va fi uimit 

să ne vadă intrând pe poarta de mărgăritare, înfățișându-

ne nevinovați în Ziua Domnului nostru Isus Hristos. Ar 

trebui să fim plini de uimire recunoscătoare dacă suntem 

ocrotiți pentru un ceas, și trag nădejdea că suntem. 

LOCUL UNDE TRĂIM 

Dacă asta ar fi totul, am avea motive suficiente să 

fim anxioși, dar există mai multe alte aspecte de luat în 

considerare. Trebuie să ne gândim la locul în care trăim. 

Lumea este o pustietate periculoasă pentru mulți dintre 

copiii lui Dumnezeu. Unii dintre noi ne bucurăm în provi-

dența lui Dumnezeu, dar alții se luptă din greu. Ne înce-

pem ziua cu rugăciune și auzim glasul cântecului sfânt 

adesea în casele noastre, dar mulți credincioși buni nici n-

au apucat să se ridice de pe genunchii lor în zorii zilei, că 

sunt întâmpinați imediat cu blasfemii. Ei merg la lucru și, 

cât este ziua de lungă, sunt chinuiți de conversații mur-

dare asemenea neprihănitului Lot în Sodoma.7  

Ai putea oare să umbli doar pe stradă fără ca ure-

chile tale să fie lovite de limbajul spurcat al oamenilor? 

 
6 „Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta 

să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efes. 3:8). 
7  „dacă l-a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată 
a acestor stricați...” (2 Petru 2:7).  
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Lumea aceasta nu îi este prietenă harului. Cel mai bun lu-

cru pe care îl putem face cu această lume este să trecem 

prin ea cât de repede putem, căci locuim într-o țară ostilă. 

Există hoți care pândesc după fiecare colț. Oriunde trebuie 

să călătorim, suntem nevoiți să ținem în mâinile noastre o 

„sabie scoasă” (1 Cron. 21:16), sau cel puțin să purtăm cu 

noi acea armă denumită rugăciune8, căci trebuie să luptăm 

pentru fiecare centimetru pe care avansăm pe calea 

aceasta. Nu te înșela, căci altfel vei fi zguduit cu duritate 

din amăgirea ta deșartă. Doamne, ajută-ne și confirmă-ne 

credința până la sfârșit, căci altfel ce s-ar alege de noi? 

Adevărata religie este supranaturală în începutul ei, 

în continuarea ei și în încheierea ei. Ea este lucrarea lui 

Dumnezeu de la început până la sfârșit. Este mare nevoie 

ca mâna Domnului să continue să se întindă către noi, și 

sper că cititorul meu simte chiar acum această nevoie, căci 

aș fi bucuros dacă ar simți-o. El își va cere ocrotirea din 

partea Domnului, fiindcă doar El poate să ne păzească de 

cădere și să ne proslăvească împreună cu Fiul Său. 

 

 
8 „Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți 
în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu 
toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții” (Efes. 6:17-18). 
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18 
SIGURANȚA 

 

„El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 

vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos” (1 

Cor. 1:8). 

 

DEJA ARĂTAT 

Vreau să observi siguranța pe care Pavel a dorit-o cu 

încredere pentru toți sfinții. El spune: „El vă va întări [asi-

gura, lit. KJV] până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină 

în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos”.  

Acesta este felul de siguranță care stă deasupra tu-

turor lucrurilor pe care le-am putea dori. Poți vedea că ea 

presupune că beneficiarii ei sunt neprihăniți și rolul ei este 

să îi confirme în neprihănire.  

Ar fi un lucru îngrozitor ca un om aflat pe căile pă-

catului și ale ereziei să capete siguranța mântuirii. Gân-

dește-te la ideea unui bețiv confirmat, a unui hoț sau a 

unui mincinos asigurat că ar fi credincios. Ar fi un lucru 

deplorabil ca un om să fie asigurat în necredință și păgâ-

nătate. 

Asigurarea din partea lui Dumnezeu este un lucru de 

care se pot bucura doar cei cărora li s-a arătat deja harul 
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lui Dumnezeu. Ea este lucrarea Duhului Sfânt. Cel care dă 

credința, o întărește și o confirmă. Cel care aprinde în noi 

dragostea, o păstrează și îi întețește flacăra. Ceea ce El ne 

face să cunoaștem prin primul Său act de învățare, Duhul 

Lui cel bun ne face să cunoaștem cu o claritate și certitudine 

mai mare, prin mai multă învățătură. Acțiunile sfinte sunt 

confirmate până ce ele devin obiceiuri, iar simțămintele 

sfinte sunt confirmate până ce devin trăsături durabile. Ex-

periența și practica ajung să confirme credințele și hotărâ-

rile noastre. Atât bucuriile cât și întristările, atât succesele 

cât și eșecurile noastre sunt sfințite cu același scop, așa cum 

pomul este ajutat să se înrădăcineze atât prin ploile blânde 

cât și prin vânturile aspre. Mintea este instruită și, crescând 

în cunoștință, adună motivații pentru a persevera pe calea 

cea bună. Inima este mângâiată și făcută astfel încât să se 

alipească tot mai strâns de adevărul care îi aduce mângâ-

iere. Strângerea devine tot mai puternică și umblarea mai 

hotărâtă, iar omul devine mai solid și mai plin de substanță. 

O LUCRARE A DUHULUI 

Aceasta nu este o banală creștere naturală, ci o lu-

crare distinctă a Duhului Sfânt, așa cum este și converti-

rea. Domnul le-o va da în mod cert acelora care se bazează 

pe El pentru viața veșnică. Prin această lucrare interioară, 

El ne va elibera de a fi „năvalnici [instabili] ca apa” (Gen. 

49:4), ca să fim înrădăcinați și statornici1. Ea este parte 

 
1 „așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având 
rădăcina și temelia pusă în dragoste” (Efes. 3:17). 
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din metoda prin care El ne mântuiește – zidindu-ne în 

Hristos Isus și făcându-ne să rămânem în El. Dragul meu 

cititor, poți căuta zilnic acest lucru, și nu vei fi dezamăgit. 

Cel în care îți pui încrederea te va face să fii ca un pom 

sădit lângă râurile de apă vie2, fiind atât de bine ocrotit, 

încât până și frunzele tale vor rămâne verzi, fără a se ofili. 

Ce forță este un creștin asigurat în credința lui pen-

tru o biserică! El este o sursă de mângâiere pentru cei în-

tristați și un ajutor pentru cei slabi. Oare nu ai vrea să fii 

unul dintre aceștia? Creștinii confirmați sunt stâlpi în casa 

Dumnezeului nostru3. Ei nu sunt abătuți de orice vânt de 

învățătură, nici răsturnați de ispite neașteptate4. Ei sunt 

un mijloc de sprijin deosebit pentru alții și acționează ca 

ancore în vremurile când Biserica trece prin necazuri. Tu, 

cel care îți începi viața sfântă, cu greu îndrăznești să speri 

că vei deveni ca unul dintre aceștia. Totuși, nu trebuie să 

te temi, căci Domnul cel bun va lucra în tine după cum a 

lucrat și în ei. În scurt timp, tu, care ești acum un prunc în 

Hristos, vei deveni un părinte în biserică. Nădăjduiește 

acest lucru măreț, dar speră că îl vei primi ca pe un dar al 

harului, nu ca o plată a muncii tale sau ca un produs al 

energiei tale. 

 
2 „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, și 
ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit” (Ps. 1:3). 
3 „când au cunoscut harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți 
ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba, mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să 
propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur” (Gal. 2:9). 
4 „ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învăță-
tură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efes. 
4:14). 
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PÂNĂ LA CAPĂT 

Pavel, apostolul inspirat, vorbește despre acești oa-

meni ca și cum sunt confirmați sau întăriți până la capăt. 

El s-a așteptat ca harul lui Dumnezeu să îi ocrotească per-

sonal până la capătul vieților lor, sau până când Domnul 

Isus va veni. Fără îndoială, el s-a așteptat ca întreaga Bise-

rică a lui Dumnezeu, din orice loc și din orice vreme, să fie 

păzită până la sfârșitul dispensației harului, până când 

Domnul Isus, Mirele, va veni pentru a celebra nunta cu Mi-

reasa Lui glorificată. Toți cei care sunt în Hristos vor fi în-

tăriți și confirmați în El până în acea zi ilustră. Oare nu a 

spus El: „pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” (Ioan 14:19)? 

El a mai spus și că, „Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor 

pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (Ioan 

10:28). Cel care a început o bună lucrare în tine, o va fina-

liza și confirma în ziua lui Hristos5. Lucrarea harului din 

suflet nu constă dintr-o reformare superficială, ci viața im-

plantată ca nașterea din nou vine dintr-o sămânță vie și 

nestricăcioasă6, care trăiește și rămâne în veac, iar promi-

siunile făcute de Dumnezeu credincioșilor nu au un carac-

ter trecător, ci implică, spre împlinirea lor, rămânerea cre-

dinciosului pe această cale până ce va ajunge în slava fără 

sfârșit. Noi suntem păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin 

credință, spre mântuire. „Cel fără prihană rămâne tare pe 

calea lui” (Iov 17:9). Aceasta nu se va petrece ca rezultat al 

 
5 „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6). 
6 „fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-
una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne 
în veac” (1 Petru 1:23). 
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meritelor sau al puterii noastre, ci ca un dar al harului fără 

plată, nemeritat, prin care cei care cred sunt „păstrați pen-

tru Isus Hristos” (Iuda 1). Isus nu o va pierde pe niciuna 

dintre oile din turma Lui. Niciun membru al trupului Său 

nu va muri. Nicio piatră prețioasă din tezaurul Său nu va 

lipsi în ziua când El Își va aduna comorile. Dragul meu citi-

tor, mântuirea primită prin credință nu este un lucru care 

să dureze câteva luni sau câțiva ani, căci Domnul nostru 

Isus a „căpătat o răscumpărare veșnică” pentru noi (Evrei 

9:12), iar ceea ce este veșnic nu poate să se sfârșească. 

FĂRĂ VINĂ 

De asemenea, Pavel își afirmă așteptarea ca sfinții 

din Corint să fie „întăriți până la sfârșit.. ca să fie fără 

vină” (1 Cor. 1:8). Această nevinovăție este o parte preți-

oasă a ocrotirii noastre. A fi păzit sfânt este mai bine decât 

a fi păzit teafăr. Este un lucru groaznic să vedem oamenii 

religioși alunecând dintr-un lucru rușinos în altul, căci ei 

n-au crezut în puterea Domnului nostru de a-i face fără 

vină. Viețile unora dintre pretinșii credincioși sunt doar un 

șir de poticniri, căci deși ei nu sunt preponderent căzuți, 

rareori îi vezi pe picioarele lor. Acesta nu este un lucru po-

trivit pentru un credincios, căci el este invitat să umble cu 

Dumnezeu și, prin credință, el poate căpăta o perseverență 

statornică în sfințenie, și ar trebui să facă aceasta. Domnul 

poate nu doar să ne mântuiască de Iad, ci ne poate păzi și 

de cădere. Nu trebuie să ne supunem ispitei. Oare nu este 

scris: „păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră” (Rom. 

6:14)? Domnul poate să păzească picioarele sfinților Săi, și 
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El va face acest lucru dacă noi vom avea încredere în pu-

terea Sa. Nu trebuie să ne pângărim hainele, căci, prin ha-

rul Lui, putem să ne păstrăm nepătați de această lume. Ba 

încă suntem îndemnați să facem aceasta, umblând după 

„sfințirea, fără [de] care nimeni nu-L va vedea pe Domnul” 

(Evrei 12:14). 

Apostolul a profețit pentru acești credincioși ceea ce 

ar dori ca și noi să căutăm, anume să fim păziți „fără vină 

[până] în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos”. 

Dumnezeu să facă așa încât, în acea ultima zi măreață, să 

putem sta în picioare liberi de orice acuzație, așa încât ni-

meni din întreg universul să nu îndrăznească să pună sub 

semnul întrebării pretenția noastră de a fi numărați prin-

tre răscumpărații Domnului. Da, avem păcate și neputințe 

de care să ne plângem, dar acestea nu sunt felul de greșeli 

care ar dovedi că suntem în afara lui Hristos. Trebuie să 

fim nevinovați de ipocrizie, înșelăciune, ură sau plăcere în 

păcat, căci aceste lucruri ar fi niște acuzații fatale. În ciuda 

căderilor noastre, Duhul Sfânt poate lucra în noi un carac-

ter nepătat înaintea oamenilor așa încât, asemenea lui Da-

niel, să nu le dăm nicio ocazie limbilor acuzatoare, cu ex-

cepția chestiunilor care țin de fidelitatea față de credința 

noastră.7 

Mulțimi de bărbați și femei evlavioși au trăit vieți 

atât de transparente și de consecvente în profunzimea lor, 

 
7 „Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l 

pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun 
lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios, și nu se găsea nici o greșeală 
la el și niciun lucru rău” (Dan. 6:4). 
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așa încât nimeni n-ar putea să le pună sub semnul îndoie-

lii. Domnul va putea spune despre mulți credincioși așa 

cum a spus de Iov, când Satana a venit înaintea Lui: „L-ai 

văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. 

Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de 

Dumnezeu și se abate de la rău?” (Iov 1:8). Iată ceea ce 

trebuie să ceară cititorul meu din mâinile Domnului. 

Acesta este triumful sfinților – să continue să Îl urmeze pe 

Mielul oriunde merge El, menținându-ne integritatea ca și 

cum ne-am afla înaintea Dumnezeului celui viu. Fie ca ni-

ciunul dintre noi să nu se abată vreodată pe căi încurcate 

și să îi dea motive vrăjmașului să blasfemieze! Despre ade-

văratul credincios este scris că „Cel născut din Dumnezeu 

îl păzește, și cel rău nu se atinge de el” (1 Ioan 5:18). Fie ca 

tot așa să se scrie și despre noi! 

Dragul meu prieten care tocmai ce ți-ai început viața 

cu Dumnezeu, Domnul îți poate da un caracter fără reproș. 

Chiar dacă ai trăit adânc în păcat în viața ta din trecut, 

Domnul te poate elibera cu totul de sub puterea obiceiuri-

lor tale anterioare și să te facă un exemplu de virtute. El 

poate să te facă nu doar moral, ci să ajungi să fii dezgustat 

de orice cale a minciunii și să mergi după orice lucru sfânt. 

Nu te îndoi de acest adevăr! Nici măcar cel mai mare din-

tre păcătoși nu trebuie să se ascundă în spatele celui mai 

curat dintre sfinți. Crede acest adevăr și ți se va face după 

credința ta.8 

 
8 „Atunci S-a atins de ochii lor, și a zis: ‚Facă-vi-se după credința voastră!’” (Matei 
9:29). 



164         TOTUL PRIN HAR  |  SPURGEON 

O, ce bucurie va fi să fim găsiți nevinovați în Ziua 

Judecății! Nu greșim deloc când ne alăturăm în cântarea 

acestui imn voios: 

„Curajos voi sta-n picioare în acea măreață zi, 

Căci cine m-ar putea acuza atunci; 

Câtă vreme sunt scutit prin al Tău sânge, 

De blestemul și rușinea imensă a păcatului?” 

Ce fericire va fi să ne bucurăm de curaj neînfricat, 

când cerul și pământul vor fugi dinaintea Judecătorului tu-

turor! Această fericire va fi partea oricăruia care privește 

doar la harul lui Dumnezeu arătat în Hristos Isus și, cu 

acea putere sacră, îi poartă război continuu oricărui păcat!  
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19 
PERSEVERENȚI                      
PÂNĂ LA FINAL 

 

„Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtă-

șia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor. 

1:9). 

 

Am văzut deja nădejdea care umplea inima lui Pavel 

în legătură cu frații lui din Corint, el dorind ca ei să fie 

plini de mângâiere, deși tremurau la gândul viitorului lor. 

Dar de ce a crezut el că frații aceia aveau să fie confirmați 

și întăriți până la sfârșit? Vreau să observi că el ne oferă 

motivele, și iată-le: „Credincios este Dumnezeu, care v-a 

chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nos-

tru”. Apostolul nu spune, „voi sunteți credincioși”. Vai, 

credincioșia omului este un lucru foarte nevrednic de în-

credere, o biată deșertăciune. El nu spune, „aveți slujitori 

credincioși care să vă conducă și să vă călăuzească, astfel 

că am încredere că veți fi siguri”. Nu! Dacă ar fi să fim pă-

ziți de oameni, va fi vai de paza noastră. 

DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS 

Iată că El spune, „Dumnezeu este credincios”. Dacă 

suntem găsiți credincioși, aceasta se va datora faptului că 
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Dumnezeu este credincios. Toată povara mântuirii noastre 

trebuie să se întemeieze pe credincioșia Dumnezeului le-

gământului. Toată chestiunea ține de acest atribut glorios 

al lui Dumnezeu. Noi suntem schimbători ca vântul, fragili 

precum pânza de păianjen și slabi ca apa. Nu putem să de-

pindem de calitățile noastre naturale sau de realizările 

noastre spirituale, dar Dumnezeu rămâne credincios. 

El este credincios în dragostea Lui. El nu cunoaște 

schimbarea și în El nu se găsește umbră de mutare1. El este 

credincios planului Său, căci nu începe o lucrare pentru a 

o lăsa apoi neîncheiată. El este credincios rudelor Sale: ca 

Tată, El nu va renunța la copiii Lui; ca Prieten, El nu Își va 

lepăda poporul; Creator fiind, El nu va uita de lucrarea 

mâinilor Sale. El este credincios promisiunilor Sale și nu 

va permite niciuneia dintre ele să eșueze în cazul vreunui 

credincios. El este credincios legământului Său, pe care l-

a făcut cu noi în Hristos Isus și l-a pecetluit cu sângele jer-

tfei Sale. El este credincios Fiului Său, și nu va permite ca 

sângele Lui prețios să se verse în zadar. El este credincios 

poporului Său, căruia i-a promis viața veșnică și căruia nu 

îi va întoarce niciodată spatele. 

Această credincioșie a lui Dumnezeu este temelia și 

piatra din capul unghiului nădejdii noastre că vom perse-

vera până la sfârșit. Sfinții vor persevera în sfințenie pen-

tru că Dumnezeu perseverează în har. El perseverează în 

binecuvântarea lor și, de aceea, credincioșii perseverează 

 
1 „orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). 
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în a fi binecuvântați. El continuă să Își păzească poporul 

și, de aceea, ei continuă să păzească poruncile Lui. Acesta 

este un bun teren pe care să ne odihnim și este încântător 

de consecvent cu titlul acestei cărți – „TOTUL PRIN HAR”. 

Astfel, ceea ce va suna în zorii mântuirii va fi harul fără 

plată și îndurarea infinită, și aceleași clopote dulci sună 

melodios de-a lungul întregii zile a harului.  

Poți vedea că motivele pentru care nădăjduim că 

vom fi întăriți și confirmați până la sfârșit, și că vom fi 

găsiți în final fără vină se găsesc doar în Dumnezeul nos-

tru, iar în El, aceste motive sunt peste măsură de bogate. 

CE A FĂCUT DUMNEZEU 

Motivele perseverenței noastre țin de ceea ce Dum-

nezeu a făcut. El a mers atât de departe în binecuvântarea 

noastră încât nu este posibil ca El să se întoarcă. Pavel ne 

reamintește că El ne-a chemat la „la părtășia cu Fiul Său 

Isus Hristos” (1 Cor. 1:9). Ne-a chemat El? Atunci chema-

rea nu poate fi anulată, căci „lui Dumnezeu nu-I pare rău 

de darurile și de chemarea făcută” (Rom. 11:29). Domnul 

nu Se întoarce niciodată de la chemarea eficace a harului 

Său. Iată regula invariabilă a procedurii divine: „pe aceia 

pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia 

pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Rom. 

8:30). Există o chemare comună, despre care este scris că 

„mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși” (Matei 22:14), 

dar chemarea despre care vorbim acum este diferită, căci 

ea vorbește despre dragostea specială și implică intrarea 
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în posesia acelui lucru la care suntem chemați. Într-un as-

tfel de caz, cel chemat este făcut asemenea Seminței lui 

Avraam, despre care Domnul a spus: „tu, pe care te-am luat 

de la marginile pământului, și pe care te-am chemat dintr-

o țară depărtată, căruia ți-am zis: ‚Tu ești robul Meu, te 

aleg, și nu te lepăd’” (Isaia 41:9). 

În ceea ce Domnul a făcut, vedem motive solide pen-

tru păstrarea noastră pentru gloria viitoare, deoarece 

Domnul ne-a chemat la părtășia Fiului Său Isus Hristos. 

Aceasta se referă la parteneriatul cu Isus Hristos, și aș vrea 

să te gândești cu atenție la sensul acestuia. Dacă ești într-

adevăr chemat prin harul divin, ai intrat în părtășie cu 

Domnul Isus Hristos, așa că ești co-proprietar cu El în 

toate lucrurile. De aici înainte, ești una cu El înaintea Celui 

Preaînalt. Domnul Isus a purtat păcatele tale în trupul Său 

pe lemn, fiind făcut blestem pentru tine, și, în același timp, 

El a devenit neprihănirea ta, astfel că ești îndreptățit în El. 

Tu ești al lui Hristos și Hristos este al tău. Așa cum Adam 

i-a reprezentat pe urmașii lui, tot așa Isus îi reprezintă pe 

toți cei care sunt în El. Așa cum soțul și soția sunt una, tot 

așa Isus este una cu toți cei care sunt uniți cu El prin cre-

dință. Această unire conjugală nu poate fi vreodată ruptă. 

UNA CU EL 

Mai mult decât atât, credincioșii sunt mădulare ale 

trupului lui Hristos și astfel, ei sunt una cu El printr-o 

unire iubitoare, vie și de durată. Dumnezeu ne-a chemat 

în această unire, în această părtășie, în acest parteneriat 
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și, prin însuși acest fapt, El ne-a dat dovada și pecetea si-

guranței confirmării noastre până la sfârșit. Dacă am fi so-

cotiți separat de Hristos, ar trebui să ne vedem ca niște 

ființe pieritoare și sărmane, care vom pieri în curând și 

vom aluneca în pierzare. Totuși, fiind una cu Isus, suntem 

părtași naturii Sale și înzestrați cu viață nemuritoare. Des-

tinul nostru este legat de cel al Domnului nostru și, atâta 

vreme cât El nu poate fi distrus, este imposibil ca noi să 

pierim. 

Insistă mult asupra acestei părtășii cu Fiul lui Dum-

nezeu la care ai fost chemat, căci în ea stă toată nădejdea 

ta. Nu poți fi vreodată sărac câtă vreme Isus este bogat, 

întrucât ești în aceeași firmă cu El. Lipsurile nu te pot co-

pleși, întrucât ești coproprietar cu Acela care este Poseso-

rul cerului și al pământului. Nu poți eșua vreodată, căci, 

chiar dacă unul dintre partenerii din firmă ar fi la fel de 

sărac pe cât este un șoarece din biserică și falit în sine, 

neputând plăti nici măcar câțiva bănuți din datoria lui 

grea, totuși, celălalt Partener este indescriptibil și inepui-

zabil de bogat. Printr-un astfel de parteneriat ești înălțat 

deasupra crizelor timpului, a schimbărilor viitorului și a 

șocului sfârșitului tuturor locurilor. Domnul te-a chemat 

în părtășia Fiului Său Isus Hristos și, prin acel fapt, te-a 

așezat în locul siguranței infailibile. 

Dacă ești cu adevărat credincios, ești una cu Isus și, 

de aceea, ești în siguranță. Oare nu vezi că așa trebuie să 

stea lucrurile? Trebuie să fii confirmat până la capăt, până 

în ziua revenirii Sale, dacă într-adevăr ai fost făcut una cu 
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Isus prin actul irevocabil al lui Dumnezeu. Hristos și păcă-

tosul care crede în El se află în aceeași barcă: dacă Isus nu 

se scufundă, credinciosul nu se va îneca niciodată. Isus i-a 

luat pe răscumpărații Lui într-o astfel de legătură cu Sine, 

încât trebuie ca El să fie mai înainte lovit, biruit și dezono-

rat, pentru că abia după aceea să poată fi rănit cel mai ne-

însemnat dintre răscumpărații Lui. Numele Lui stă pe 

frontispiciul firmei și, câtă vreme El nu poate fi dezonorat, 

noi suntem siguri și păziți de toată spaima eșecului. 

Așadar, să mergem înainte cu cea mai mare încre-

dere, parcurgând viitorul pe care nu îl cunoaștem, dar fi-

ind veșnic legați de Isus. Dacă oamenii acestei lumi ar 

striga, „Cine este aceea, care se suie din pustie, rezemată 

de Iubitul ei?” (Cânt. 8:5), noi vom mărturisi bucuroși că 

ne bazăm pe Isus și că ne vom baza tot mai mult pe El. 

Dumnezeul nostru credincios este o fântână veșnic dătă-

toare de fericire, iar părtășia noastră cu Fiul lui Dumnezeu 

este un râu plin de bucurie. Cunoscând aceste lucruri glo-

rioase, nu putem fi descurajați, ba chiar ar trebui mai de-

grabă să exclamăm împreună cu apostolul: „Cine ne va 

despărți pe noi de dragostea lui Hristos?” (Rom. 8:35). 
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20 
ÎNCHEIERE 

 

CĂTRE CEI CARE NU M-AU URMĂRIT 

Îmi pare foarte rău dacă cititorul meu nu m-a urmat 

pas cu pas citind paginile de până aici. Lectura unei cărți 

este de mică valoare dacă adevărurile care trec prin fața 

minții nu sunt înțelese, însușite și duse la implicațiile lor 

practice. Este ca și cum cineva ar fi văzut multă hrană într-

un magazin, dar rămâne flămând pentru că n-a mâncat 

nimic. Dragă cititor, în zadar ne-am întâlnit, dacă nu te-ai 

alipit de Hristos Isus, Domnul meu. În ceea ce mă privește, 

a existat o dorință clară să îți fiu de folos, astfel că mi-am 

dat toate silințele cu acest scop. Mă doare faptul că nu am 

putut să îți fac niciun bine, căci am tânjit să am acel privi-

legiu. M-am gândit la tine când ți-am scris această pagină, 

și mi-am pus jos penița îngenunchind solemn în rugăciune 

pentru toți cei care o vor citi. Convingerea mea fermă este 

că foarte mulți cititori vor căpăta o binecuvântare, chiar și 

dacă tu vei refuza să te numeri printre ei. Dar de ce ai re-

fuza asta? 

Dacă nu dorești binecuvântarea specială pe care ți-

am adus-o înainte, măcar fă-mi dreptatea de a recunoaște 

că vinovăția pentru condamnarea ta finală nu va sta la ușa 

mea. Când ne vom întâlni înaintea scaunului de domnie 
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mare și alb,1 nu vei putea să mă acuzi că am folosit nepo-

trivit atenția pe care ai găsit de cuviință să mi-o acorzi câtă 

vreme ai citit această carte. Dumnezeu știe că am scris fie-

care rând al ei spre binele tău veșnic. Te iau acum de 

mână, sufletește vorbind și îți strâng mâna cu fermitate. 

Poți simți strângerea mea frățească? În ochii mei sunt la-

crimi când te privesc și îți spun: De ce vrei să mori? Nu 

vrei să îi dai sufletului tău un gând în plus? Vei pieri 

printr-o nepăsare rece? O, nu face asta, ci cântărește 

aceste lucruri solemne și asigură-te că lucrezi pentru veș-

nicie! Nu-L refuza pe Isus, dragostea Lui, sângele Lui, 

mântuirea Lui! De ce crezi că trebuie să refuzi toate aces-

tea? Ai putea să le refuzi? 

Te implor, nu Îi întoarce spatele Răscumpărătorului 

tău! 

CĂTRE CEI CARE AU FOST CONDUȘI                                  
LA CREDINȚA ÎN DOMNUL 

Dacă, pe de altă parte, au fost ascultate rugăciunile 

mele și dragul meu cititor a fost condus la a-și pune cre-

dința în Domnul Isus și a primit de la El mântuirea prin 

har, atunci rămâi alipit pe veci de această învățătură și de 

această cale de a trăi. Isus să fie totul în tot pentru tine, și 

harul fără plată să fie calea unică pe care să trăiești și să 

te miști. Nu există viață ca aceea pe care o trăiește cel ce 

este în harul lui Dumnezeu. Primind totul ca pe un dar fără 

 
1 „Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul 
și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele” (Apoc. 20:11). 
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plată, acest lucru îi ocrotește mintea de mândrie, de auto-

neprihănire și de disperarea auto-acuzatoare. El face ca 

inima să se încălzească de dragoste mulțumitoare și, as-

tfel, creează în suflet un simțământ infinit mai acceptabil 

lui Dumnezeu decât orice ar putea veni asupra lui ca o frică 

înrobitoare. 

Cei care nădăjduiesc să fie mântuiți prin a încerca să-

și dea toată silința nu cunosc nimic din acea dragoste lumi-

noasă, care răspândește căldură. Ei nu știu nimic din acea 

bucurie devotată în Dumnezeu, care vine cu mântuirea dată 

fără plată, în harul lui Dumnezeu. Atitudinea înrobitoare a 

mântuirii prin puterile proprii nu se potrivește deloc cu du-

hul fericit al înfierii. Există mai multă virtute reală în cea 

mai neînsemnată emoție a credinței decât în tot zbuciumul 

legalist al robilor sau în toată mașinăria obositoare a devo-

taților care s-ar cățăra la cer prin șirul lor de ceremonii. Din 

acel motiv, credința este spirituală, iar Dumnezeu, care este 

Duh, se desfată în ea. Anii de rugăciuni, de mers la biserică 

sau la capelă, de ceremonii și performanțe de sine nu pot fi 

decât o urâciune înaintea lui Iehova, dar o privire din ochiul 

credinței adevărate este un act duhovnicesc, astfel că Îi este 

plăcut. „Astfel de închinători dorește Tatăl” (Ioan 4:23). Pri-

vește mai întâi în omul lăuntric și duhovnicesc, și vei vedea 

cum va veni odihna, la vremea cuvenită. 

SUNT MÂNTUIȚI 

Dacă ești mântuit, îngrijește-te și de sufletele altora. 

Inima ta nu va prospera dacă nu este plină de o preocupare 
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fierbinte pentru binecuvântarea semenilor tăi. Viața sufle-

tului tău stă în credință, iar sănătatea lui în dragoste. Acela 

care nu se străduiește să îi îndrepte pe alții către Isus, n-a 

fost niciodată fermecat de dragostea Lui. Treci la lucrarea 

Domnului – lucrarea dragostei. Începe de acasă! Apoi vizi-

tează-ți vecinii. Iluminează satul sau strada unde locuiești. 

Răspândește Cuvântul Domnului oriunde ajunge mâna ta! 

Dacă cei convertiți îi câștigă pe alții, cine știe ce poate iz-

vorî din cărticica mea? Deja am început să Îl laud pe Dum-

nezeu pentru convertirile pe care El le va produce folo-

sindu-Se de ea, ca și prin aceia pe care ea îi va îndrepta 

spre Isus. Probabil că cea mai mare parte a rezultatelor vor 

apărea când mâna mea dreaptă, care scrie acum această 

pagină, va fi paralizată de moarte. 

NU TE DUCE ÎN JOS! 

Dragul meu cititor, te invit să ne întâlnim în Rai! Nu 

te duce în Iad! Nu te poți întoarce din acea locuință a 

pierzării. De ce îți dorești să mergi pe calea morții când 

poarta cerului este deschisă înaintea ta? Nu refuza ierta-

rea fără plată, mântuirea deplină pe care Isus o dăruiește 

tuturor celor care își pun credința în El. Nu ezita și nu 

amâna. Te-ai tot hotărât, acum treci la acțiune! Crede 

acum în Isus, cu o hotărâre totală și imediată. Ia-ți cuvin-

tele și vino azi la Domnul tău, chiar azi! Ține minte, o, su-

flete, situația ta poate fi acum sau niciodată. Fă să fie 

acum! Ar fi groaznic să fie niciodată. Te îndemn din nou, 

te aștept să ne întâlnim în Rai! 
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SCURTĂ BIOGRAFIE A LUI 
CHARLES SPURGEON 

 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) s-a născut la 

Kelvedon, Essex (Anglia) pe 19 Iunie 1834. Întrucât tatăl și 

bunicul lui au fost păstori, Spurgeon a fost crescut în cu-

noștința Evangheliei. Totuși, el nu a fost convertit decât 

într-o dimineață înzăpezită din Ianuarie 1850. În luna Au-

gust a aceluiași an, Spurgeon a rostit prima lui predică, 

într-o mică adunare de țărani. La un an mai târziu, o bise-

rică de la țară l-a chemat să le fie păstor. În anul 1854, pe 

când avea 19 ani, a fost ordinat ca păstor al bisericii din 

New Park Street Chapel, Southwark, Londra, care a deve-

nit mai târziu Metropolitan Tabernacle. Începând din Ia-

nuarie 1855, predicile lui Spurgeon au fost publicate săp-

tămânal, o practică ce a încetat doar în anul 1916, la 24 de 

ani de la moartea sa. În decursul păstoririi sale la Londra, 

Spurgeon a slujit unei congregații de aproape 6.000 de oa-

meni în fiecare zi de Duminică, și-a publicat săptămânal 

predicile și a editat o revistă lunară. De asemenea, el a fon-

dat un colegiu biblic pentru păstori, a înființat două orfe-

linate, un cămin de bătrâni, o societate de colportaj și mai 

multe puncte de misiune.   



 

 

  



 

           MAGNA GRATIA 
                            Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își 

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la bi-

necuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri, 

după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la adresa                      

magnagratia.org și află mai mult despre lucrarea noastră,           

și citește GRATUIT cele peste 250 de cărți ale unora dintre               

cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA abonându-te         

pe website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse și 

vizitând pagina noastră de Facebook la adresa 

www.fb.com/MagnaGratiaRomania. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această           

lucrare. Donațiile se pot face online, la adresa               

www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la                                     

contact@magnagratia.org. Mulțumim! 

  



 

PROGRAMUL LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI 

• Ești păstor/prezbiter, misionar sau evanghelist 

desemnat oficial în biserica locală? 

• Iubești cărțile creștine de calitate, care 

te provoacă să crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI ÎN-

CERCAȚI” și primești gratuit până la 70 de 

cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare al programu-

lui la adresa de internet magnagratia.org/pli.html și 

trimite-ne cererea de înscriere completând formularul 

de pe internet.  

 
„Am învățat de la autor să fiu mai atent și mai 

dedicat în pregătirea predicilor și la slujirea la 

care sunt chemat... mi-a oferit ilustrații prin 

care oamenii pot percepe mai bine frumusețea 

Evangheliei”. – participant la program 

„Aproape fiecare capitol m-a făcut să mă sme-

resc și să mă cercetez referitor la lucrarea 

mea”. – participant la program 

 


