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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Prima întrebare a Catehismului Baptist scris de Ben-

jamin Keach în urmă cu aproape 400 de ani sună în felul 

următor: „Care este prima și cea mai bună dintre ființe?” – 

iar răspunsul vine imediat și categoric: „Dumnezeu este 

prima și cea mai bună dintre ființe”. Doar aceste câteva cu-

vinte ar fi suficiente pentru a-i atrage atenția oricărui citi-

tor cu gândire sănătoasă. Existența noastră într-o lume 

aflată într-o goană nebună după identitate, prevalență și 

valoare are mult de-a face cu răspunsul la această între-

bare, altfel fără vreo importanță practică pentru mulți ci-

titori. Experiența de viață ne demonstrează dincolo de 

orice dubiu că fiecare dintre noi vrem să știm care ne este 

locul în această lume, cum ne putem măsura valoarea în 

raport cu celelalte ființe din univers – cel puțin universul 

„nostru” – și care este țelul suprem pentru care trăim. Așa-

dar, vorbim despre poziție, valoare și scop. Iar dacă vrem 

să măsurăm aceste variabile care ne definesc, avem nevoie 

de o unitate de măsură și de un reper (sau standard).  

Răspunsul lui Keach este, evident, șocant pentru lu-

mea modernă, chiar și pentru aceia care pretind că fac 

parte din creștinismul modern. De ce? Pentru că lumea 
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modernă (și nu doar) are alte răspunsuri la o astfel de în-

trebare.  

De pildă, naturaliștii admit existența ideii de Dum-

nezeu, dar ei resping personalitatea Lui. El nu este „ființă” 

sau persoană, ci natura și Dumnezeu sunt unul și același 

lucru. Pentru că nu este o ființă, „dumnezeul” naturaliști-

lor nu poate fi impresionat de oameni. El nu simte nimic 

pentru oameni, nu este mișcat de nicio suferință a omului 

și nu poate cunoaște drama omului. Prin urmare, un astfel 

de dumnezeu nici nu poate avea sau oferi vreo soluție pen-

tru rezolvarea acesteia. Concluzia logică a gândirii natura-

liste despre Dumnezeu este că totul este deșertăciune, și 

nu doar acea deșertăciune experimentată și ilustrată de în-

țeleptul Solomon în cartea Eclesiastul, ci o deșertăciune 

disperată, totală, absolută. Luminița de la capătul tunelu-

lui nu există, pentru că, în primul rând, nu există vreun 

tunel. Într-o astfel de perspectivă, poziția omului și valoa-

rea lui sunt chestiuni subiective, alunecoase, incerte. Cine 

poate spune care este valoarea mea și care este locul meu? 

Cine poate determina care este ființa cea mai importantă 

din univers? Dumnezeul-natură? Chiar dacă am admite, 

prin absurd, validitatea unei astfel de perspective, a căuta 

răspunsul la aceste întrebări într-un astfel de dumnezeu 

este un efort mai degrabă vrednic de cercetările psihia-

trice. 

Dar acesta nu este singurul răspuns al lumii mo-

derne la întrebarea lui Keach. Umaniștii au și ei răspunsul 
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lor. Pentru ei, omul este esența sau măsura tuturor lucru-

rilor, devenind propriul dumnezeu. Orice crede omul des-

pre sine ca fiind valoros sau meritoriu este stabilit de... el 

însuși. Bun, dar cum rămâne cu acea scară de valori? Cum 

rămâne cu a înțelege cine sunt eu, care este scopul exis-

tenței mele și care este standardul după care îmi pot mă-

sura poziția și valoarea? Pot să stabilesc eu – pentru mine 

– poziția și valoarea mea în acest univers? Iar dacă pot face 

acest lucru, cum pot să mă asigur că evaluarea mea este 

corectă, atâta vreme cât nu există un punct de plecare, un 

standard, un etalon? Mă tem că o astfel de abordare poate 

avea consecințe dramatice nu doar pentru mine, ci pentru 

existența umanității în general. Dacă fiecare dintre noi ne-

am decide poziția și valoarea, independent de vreun stan-

dard predeterminat și neschimbător, în mod evident am 

sfârși în anarhie. Imaginează-ți cum fiecare dintre noi ne-

am auto-desemna deasupra legii, chiar și pentru un singur 

minut. Oh, lumea ar dispărea! 

Un alt răspuns al lumii moderne este așa-numitul 

„dumnezeu necesar”, denumit teologic „deism”. Deiștii nu 

concep ideea de existență a lumii și a universului în lipsa 

unui dumnezeu. Voltaire, unul dintre inamicii fervenți ai 

creștinismului, spunea cândva, într-o notă deistă, că, 

„dacă Dumnezeu nu ar fi existat, ar fi fost nevoie să fie 

inventat”. Pentru deiști, Dumnezeu da, este o ființă, cea 

mai mare dintre ele, este chiar Cel care a creat universul. 

Și creștinii ar putea consimți cu un profund „amin” acestei 
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gândiri. Să nu ne grăbim, totuși. Pentru deiști, Dumnezeu 

este doar atât. Din nefericire. El nu poate fi cunoscut. El 

este ilustrat adesea ca acel ceasornicar iscusit, de o înțe-

lepciune de nepătruns, însă doar atât. Nimic altceva nu pu-

tem ști despre El, pentru că omenirea și Dumnezeul acesta 

au pierdut pe veci contactul între ei. Lumea, creația Lui, 

este aruncată la vale asemenea bolovanului proverbial, iar 

Creatorului ei nu doar că nu Îi pasă unde se îndreaptă ea 

și unde își va sfârși rostogolirea plină de suferință, ci chiar 

se îndreaptă într-o direcție cu totul diferită, de parcă nimic 

nu s-ar fi întâmplat. Prin urmare, omul rămâne să se zbată 

în drama lui fără sfârșit, abandonat pe această insulă izo-

lată de viață trecătoare, denumită Terra. Cine să îi spună 

care este poziția, importanța și valoarea lui, dacă până și 

Creatorul l-a abandonat? 

Și putem continua să vorbim despre variantele 

aproape nenumărate de dumnezei și despre perspectivele 

și ideologiile care intră în această competiție pentru a de-

fini o scară de valori după care omul să afle unde se gă-

sește și care este direcția lui veșnică. Unele sunt chiar eti-

chetate „creștine”. Există acel „dumnezeu” al dragostei ne-

limitate și necondiționate, un dumnezeu căruia nu îi pasă 

de dreptate, ci întreaga lui preocupare este să își reverse 

dragostea și compasiunea față de toți oamenii, fără deose-

bire. Evident, un astfel de dumnezeu nu creează ierarhii, 

nu are standarde morale, așa că nici el nu este în măsură 

să răspundă întrebării lui Keach și nici dilemei presante a 
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omului în ce privește poziția și valoarea lui într-un astfel 

de univers. Există apoi dumnezeii situați la polul opus – 

cei care sunt numai dreptate și mânie, cei care le cer oa-

menilor fapte, merite, sacrificii, trudă, chiar crime și tero-

rism, în speranța că ar putea să își descrețească frunțile 

furioase și să le ofere acestora răspunsul la aceeași dilemă. 

Paradoxal, astfel de dumnezei sunt printre cei mai dez-

amăgitori. După tot efortul, truda, jertfele și chiar crimele, 

tot ce poți ști este... că nu știi niciodată câte fapte, eforturi, 

jertfe sau crime ar fi de ajuns. Da, el este prima și cea mai 

importantă ființă din univers, numai că nu poate fi în ni-

ciun caz și „cea mai bună ființă”, oricum am încerca să de-

finim „bunătatea”. La ce bun tot efortul, în aceste condiții? 

Pleci la drum pe ceață și, pe măsură ce avansezi, ceața de-

vine tot mai densă și calea tot mai întunecoasă. 

Keach vine însă cu un răspuns care ne provoacă să 

insistăm asupra lui. El spune că „Dumnezeu este prima și 

cea mai bună dintre ființe”. Răspunsul lui ne conduce către 

câteva implicații obligatorii, implicații asupra cărora sun-

tem nevoiți să medităm și să insistăm, dacă vrem cu ade-

vărat să cunoaștem cine suntem și care ne este poziția, va-

loarea și scopul existenței în acest univers.  

În primul rând, Keach spune că „Dumnezeu este 

prima ființă”, altfel spus, cea dintâi în rang, cea mai înaltă, 

cea în care se regăsește maximul tuturor trăsăturilor (sau 

atributelor) vrednice de admirat și, parțial, de imitat de 

către noi, oamenii. Fiind primul în rang, Dumnezeu este 
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„capul listei”,  motiv pentru care, dacă vrei să îți cunoști 

poziția, va trebui să pleci de la acest punct: El este cel din-

tâi. Nu tu, nici eu. Numai acest adevăr este suficient pen-

tru a ne conduce la implicații colosale pentru viețile per-

sonale, pentru viața societății, pentru familie, stat, religie 

și biserică, pentru educație, etică, moralitate, știință și 

orice alt domeniu al existenței în univers.  

El este Alfa, iar tu poți fi aproape orice altă literă a 

alfabetului. Șocant va fi însă să afli că, dintre toate celelalte 

litere, poți fi, în teorie, oricine, însă nu poți fi omega – 

adică ultima – pentru că tot El este și Omega, adică sfârși-

tul, fără a însemna, desigur, că El ar fi inferior omului în 

esența și atributele Lui.  

Sper că ți-am trezit curiozitatea. Totuși, nu-ți voi 

spune mai mult aici, pentru că vreau ca, pentru a identifica 

unde te afli între Alfa și Omega, să știi ce înseamnă Alfa și 

Omega, sau, mai precis, să studiezi alături de Arthur W. 

Pink pentru a vedea Cine este acest Alfa și Omega, și cum 

este El. Cunoscând Cine și cum este Dumnezeu, Dumne-

zeul lui Keach, al lui Pink și al meu, vei cunoaște și cine 

ești tu. Citat în această carte, predicatorul victorian Char-

les Spurgeon spunea despre vrednicia acestui studiu că 

„nimic nu cultivă intelectul și nimic nu lărgește întregul 

suflet al omului cum o face cercetarea devotată, sârguinci-

oasă și continuă a marelui subiect al Dumnezeirii”. 

Mai apoi, Keach spune că „Dumnezeu este cea mai 

bună dintre ființe”. Nu doar că Dumnezeu este cea mai 
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înălțată ființă, ci este și cea mai bună. Implicația este că El 

este standardul după care noi toți ceilalți ne putem măsura 

vrednicia, valoarea sau, dacă vreți să folosim termenul lui 

Keach, „bunătatea”. În Dumnezeu se găsește toată bunăta-

tea, așa că, dacă vrem să știm care este bunătatea noastră, 

a fiecăruia, va trebui să studiem această „bunătate” sau 

valoare a lui Dumnezeu, pentru a aplica apoi standardul 

Lui la propriile ființe, și să știm care ne este valoarea. 

Dar mai este ceva în răspunsul lui Keach la întreba-

rea lui legată de poziție și valoare. El spune că „Dumnezeu 

este cea mai mare și mai bună dintre ființe”. Dumnezeu 

este o ființă. El este o persoană. Totuși, în fața acestei afir-

mații, mintea noastră tresare – Dumnezeu este o ființă? 

Dacă, fiind Duh (Ioan 4:24), nu Îl putem vedea cu ochii 

trupești, cum poate fi El o ființă? Curiozitatea ne duce mai 

departe, către o mulțime de alte întrebări: Cum știm că 

această ființă, Dumnezeu, există cu adevărat? Există do-

vezi temeinice, dincolo de dezarmanta abordare credulă a 

deiștilor? Unde le putem găsi? Și dacă El este o ființă, cum 

este Dumnezeu? L-a văzut cineva? Putem vorbi cu El? Îi 

pasă de noi? Dacă El este Cel care ne-a creat, cum rămâne 

cu noi? Știe oare El că noi, oamenii, suferim și, în final, 

murim? Are El vreo soluție la toate acestea? 

Ei bine, dacă vrei să afli răspunsuri pertinente la 

toate aceste întrebări, bine ai venit! Cartea lui Pink te 

așează pe calea descoperirii și a cunoașterii lui Dumnezeu, 

care este gata să îți răspundă acestor întrebări. Și știi ce 
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este cel mai minunat? Că vei primi răspunsuri mai mult 

decât satisfăcătoare la toate aceste întrebări. De ce? Pentru 

că „Dumnezeu este cea mai bună ființă”. El este nu doar 

cea mai bună ființă, ci, dacă vrei, bunătatea este esența 

Lui, și El este standardul bunătății. 

O, nu fi intimidat, nu ești singurul care a pus astfel 

de întrebări. Nu este nimic greșit în a pune astfel de între-

bări, ba chiar Dumnezeu tratează cu multă bunăvoință și 

încurajează astfel de oameni. Este dorința Lui să fie cunos-

cut. 

Cu puțin timp înainte de crucificarea lui Isus Hristos 

a avut loc o întâlnire între El și ucenicii Lui, o întâlnire în 

cadrul căreia unul dintre aceștia I-a pus exact acest gen de 

întrebări: „Doamne, nu știm unde Te duci; cum putem să 

știm calea într-acolo?” (Ioan 14:5). Isus le spusese că avea 

să plece în curând „în casa Tatălui Meu” unde „sunt multe 

locașuri”, pentru a le pregăti ucenicilor „un loc”, după care 

se va întoarce „și vă voi lua cu Mine, pentru ca, acolo unde 

sunt Eu, să fiți și voi” (v. 2-3). Apoi Hristos adaugă, după 

întrebarea lui Toma: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Ni-

meni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă m-ați fi cunos-

cut pe Mine, L-ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum 

încolo Îl veți cunoaște; și L-ați și văzut” (v. 6-7). Atât de 

șocante au fost aceste câteva cuvinte ale lui Isus, încât Fi-

lip, un alt ucenic, I-a cerut franc și deschis: „Doamne, 

arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns” (v. 8). Filip înțele-

sese că a-L cunoaște pe Tatăl este viața, veșnicia, calea, și 
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adevărul. Copleșitor, nu-i așa? Dar acest lucru înseamnă 

că Dumnezeu poate fi cunoscut. Ba mai mult, cunoașterea 

lui Dumnezeu și dilema omului legată de poziție, valoare 

și scop al existenței sunt atât de strâns legate, încât Filip 

remarcă: „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns”. În altă 

parte, Domnul Isus Hristos afirmă, în rugăciunea Sa ros-

tită la foarte scurt timp după acest dialog că „viața veșnică 

este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 

17:3).  

Viața și fericirea ta veșnică țin de cunoașterea lui 

Dumnezeu, adică a singurului Dumnezeu adevărat și a 

Persoanei și lucrării Fiului Său, Isus Hristos. Iar „veșnică” 

înseamnă nu doar în Rai, ci și aici, pe pământ. Nu este de 

mirare că, în dialogul din Ioan 14, Domnul Isus Hristos 

leagă această cunoaștere mântuitoare a lui Dumnezeu, 

prin Hristos, de orice aspect al existenței noastre, de la tră-

irile interioare și temerile noastre (v. 1a), la siguranța vie-

ții veșnice (v. 2), la călăuzirea noastră într-o lume incertă 

(v. 4, 17), la cunoașterea adevărului într-un univers domi-

nat de minciună și eroare (v. 6, 10, 16, 25), la slujirea noas-

tră alături și înaintea acestui Dumnezeu (v. 12), la nevoile 

noastre copleșitoare, aduse în rugăciune la tronul Lui de 

har, în Numele lui Hristos (v. 13-14), la trăirile noastre față 

de El (v. 15a), la ascultarea de poruncile Lui (v. 15b), la 

mângâierile și încurajările Lui prin Duhul Sfânt (v. 16), la 

viața pe care cei ce credem în El o avem aici și în veșnicie 
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(v. 18), la unirea spirituală cu Hristos (v. 19, 21), la privi-

legiul cunoașterii constante și crescânde a Lui în contrast 

cu o lume necredincioasă (v. 19), la prezența și părtășia 

dulce a Tatălui și a Fiului (v. 20), la întoarcerea Lui spre 

finalizarea răscumpărării noastre (v. 18) și la glorificarea 

acestui Dumnezeu măreț în Fiul Său, Isus Hristos, prin lu-

crările pe care El le face în cei care sunt ai Lui (v. 13). 

Așadar, de ce să studiem atributele lui Dumnezeu? 

De ce este important să cunoaștem cine este Dumnezeu și 

cum este El?  

Pentru că toată fericirea, împlinirea, poziția, valoa-

rea și scopul existenței noastre depind de cunoașterea Lui: 

„viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singu-

rul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai tri-

mis Tu”. Iar Benjamin Keach ne provoacă să trecem la lu-

cruri specifice cu următoarele două puncte ale Catehismu-

lui său. Într-unul dintre ele, el statuează țelul primar al 

existenței noastre („Țelul suprem al omului este să Îl slă-

vească pe Dumnezeu și să se bucure de El pe veci”), iar în 

celălalt ne îndreaptă către sursa și calea cunoașterii aces-

tui Dumnezeu: „Lumina naturii din om și lucrările lui 

Dumnezeu arată clar că El există. Totuși, numai Duhul 

Sfânt și Cuvântul ni-L descoperă pe Dumnezeu spre mân-

tuirea noastră”1. 

 
1 Referințele făcute în această introducere la Catehismul lui Benjamin Keach consti-
tuie primele trei întrebări (din cele 118) din lucrarea Catehismul Baptist, disponibilă 
gratuit în format electronic la Asociația MAGNA GRATIA – www.magnagratia.org. 
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De ce să studiem atributele lui Dumnezeu? Pentru că 

tot ce înseamnă existența și experiența noastră de credință 

pe pământ are legătură cu atributele Lui.  

De exemplu, cunoașterea atributelor lui Dumnezeu 

are o importanță vitală pentru mântuirea sufletului. Prin 

Evanghelie, aflăm că Dumnezeu S-a descoperit omului 

prin Persoana și lucrarea lui Isus Hristos, Fiul Său. Este ca 

și cum la întrebarea „Cum este Dumnezeu?” am răspunde 

că „El este ca Hristos”. „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 

Mine” (Ioan 14:6), îi spune Isus lui Toma, și ne spune și 

nouă. Dar dacă a ajunge la Tatăl este posibil doar prin 

Hristos, cum se petrece mai precis acest lucru? Iar Pink 

răspunde magistral în cartea lui. 

Apoi, cunoașterea atributelor lui Dumnezeu este co-

pleșitor de importantă și relevantă nu doar pentru a face 

primul pas în creștinism, ci și pentru creșterea în credință 

și pentru continuarea pe această cale. De exemplu, viața 

creștinului este radical diferită când acesta știe că Dumne-

zeul și Mântuitorul lui este un Dumnezeu credincios și nes-

chimbător – un Dumnezeu statornic. Cum ar fi viețile 

noastre dacă am avea un Dumnezeu schimbător? Ce încre-

dere am mai putea avea în îndemnul de început al lui Hris-

tos – „să nu vi se tulbure inima” (Ioan 14:1) – sau în pro-

misiunea Lui – „după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un 

loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 

sunt Eu, să fiți și voi” (v. 3)?  
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Tot așa, pentru cel credincios este extrem de impor-

tant să pătrundă în profunzimile sfințeniei lui Dumnezeu 

și să înțeleagă implicațiile și ramificațiile acestui atribut 

impresionant. Noi descoperim în Cuvântul Lui infinitatea 

glorioasă a sfințeniei Sale, iar aceste adevăruri ne umplu 

de smerenie când conștientizăm păcătoșenia noastră, ne 

copleșesc de uimire văzând că un Dumnezeu atât de sfânt 

și curat a putut iubi în chip jertfitor, în Hristos, ființe pă-

cătoase ca noi. Iar răspunsul natural al inimilor și vieților 

noastre practice, de la gândire, la vorbire, atitudini și acți-

uni, va fi dominat de recunoștință și dorința fierbinte de a 

ne asemăna Lui în trăirea unei vieți curate. 

O, dar Scriptura (și viața) vorbește despre ispite, 

lupte, suferințe și chiar persecuții pe care credinciosul tre-

buie să le suporte în această călătorie pământească. Cum 

ar trebui să ne raportăm la aceste greutăți? Este Dumne-

zeu absent, așteptându-ne cu brațele deschise doar la ușa 

veșniciei? Nicidecum. Providența lui Dumnezeu este unul 

dintre atributele care răspund acestor dileme ale creștini-

lor. Studiind providența Lui, învățăm că El îngrijește de 

viețile noastre, controlând fiecare circumstanță, folosind 

până și lucrurile, persoanele, evenimentele și circumstan-

țele cele mai neașteptate din perspectiva noastră, orches-

trând „toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc pe 

Dumnezeu” (Rom. 8:28). Și aș putea continua la nesfârșit 

enumerând implicațiile diverse ale atributelor lui Dumne-

zeu pentru viețile noastre. 
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Dar ele nu se limitează la viețile personale, ci afec-

tează și viața și închinarea congregațiilor noastre. Un 

Dumnezeu suveran, atotputernic, infinit de sfânt și drept 

este predicat cu totul diferit de unul dependent de om, lip-

sit de puterea infailibilă de a pune în aplicare planurile 

sale. Dumnezeul suveran Își va proteja Biserica, poporul 

Lui iubit, răscumpărat cu sângele scump al Fiului Său, Isus 

Hristos, pe când un dumnezeu neputincios nu îi poate 

oferi bisericii lui nicio protecție. Un Dumnezeu care Își co-

rectează copiii pentru a-i readuce pe calea veșniciei atunci 

când aceștia, în ignoranța sau încăpățânarea lor, se alipesc 

de păcat și eroare, va inspira disciplina în Biserica Lui, o 

disciplină motivată de dragoste față de membrii rătăcitori 

ai turmei lui Hristos.  

Un Dumnezeu credincios adevărului Său va inspira 

în slujitorii și copiii Lui o dragoste pentru acest adevăr, 

prezentat în Cuvântul Lui, iar ei vor consimți să îl apere 

chiar dacă ar avea de suferit persecuție și batjocură din 

partea acestei lumi. 

Și aș putea continua. 

În esență, atunci când te îmbarci în călătoria creș-

tină, te angajezi pe drumul cu sens unic al cunoașterii lui 

Dumnezeu și a Fiului Său, Isus Hristos, având ca punct ter-

minus veșnicia fericită în prezența Lui. Ești chemat să îți 

reformezi gândirea despre Dumnezeu potrivit Scripturii, 

Cuvântul lui Dumnezeu, iar aceasta va dicta dorințele tale, 

alegerile tale, vorbirea, atitudinea și acțiunile tale. Cei care 



20 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

au înțeles importanța și fericirea adusă de cunoașterea Ce-

lui Preaînalt au trăit și trăiesc zilnic în bucuria și exaltarea 

continuă a părtășiei cu El.  

O singură privire îndreptată cu smerenie, deschi-

dere și credință către Dumnezeul revelat transformă din 

temelii ființa aceluia care caută să Îl cunoască în acest fel. 

Moise L-a văzut pe Dumnezeu doar „pe dinapoi”, căci „nu 

poate omul să Mă vadă și să trăiască” (Exod 33:20, 22), 

dar această unică descoperire l-a determinat pe Moise să 

se „plece până la pământ și să se închine” (Exod 34:8). Cu 

toate acestea, acest episod al cunoașterii lui Dumnezeu, în 

gloria Lui, nu l-a determinat pe Moise să se îndepărteze de 

Creatorul lui, ci dimpotrivă. El I-a cerut acestui Dumnezeu 

să Se descopere mai mult, și nu doar către el: „Doamne, 

dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în 

mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un 

popor încăpățânat, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele 

noastre, și ia-ne în stăpânirea Ta!” (v. 9). 

Și Moise nu a fost singurul copil de Dumnezeu care 

a căutat să Îl cunoască și care a cunoscut astfel Calea, Ade-

vărul și Viața, și i-a fost „de ajuns” pentru a-i schimba ra-

dical prioritățile și l-a determinat să înțeleagă că merită să 

trăiască având acest scop suprem: „Țelul suprem al omului 

este să Îl slăvească pe Dumnezeu și să se bucure de El pe 

veci”. Iov a fost un alt exemplu a cărui căutare neobosită 

după cunoașterea lui Dumnezeu s-a întors către el cu un 

rod spiritual bogat, chiar dacă aventura cunoașterii Celui 
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Preaînalt nu a fost una lipsită de dramatism. Către finalul 

întâlnirii directe cu Dumnezeu, Iov exclamă: „Iată, eu sunt 

prea mic; ce să-Ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vor-

bit odată, și nu voi mai răspunde; de două ori, și nu voi mai 

adăuga nimic... Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; 

dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de 

mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov 40:4-5; 42:5-

6). Ezechiel, Isaia, David, Pavel și mulți alții ca ei au trăit 

experiențe asemănătoare, vrednice de analizat și urmat.  

De altfel, Jean Calvin, unul dintre reformatorii timpu-

rii, spunea despre cunoașterea lui Dumnezeu și efectele ei: 

„Trebuie spus de la bun început că mintea evlavioasă 

nu și-L închipuie pe Dumnezeu după bunul plac, ci Îl 

contemplă pe singurul Dumnezeu adevărat. Apoi ea nu 

Îi atribuie orice fel de însușiri, ci se mulțumește să Îl 

vadă așa cum El Se descoperă. Mai mult, mintea 

aceasta își dă întotdeauna toate silințele și veghează să 

nu se îndepărteze de El și de voia Lui. Astfel, ea Îl re-

cunoaște pe Dumnezeu pentru că știe că El stăpânește 

peste toate lucrurile și are încredere în El ca Protector 

și Călăuză a ei, consacrându-I-se în totalitate. Întrucât 

Îl cunoaște ca Autorul oricărui lucru bun, dacă există 

ceva care o apasă sau îi lipsește, ea aleargă imediat la 

protecția Lui, cerând și așteptând ajutorul Lui. Întrucât 

ea este convinsă că El este bun și milostiv, se odihnește 

în El cu o încredere perfectă și nu se îndoiește de faptul 

că, în bunătatea Lui iubitoare, îi va fi trimis remediul 

potrivit pentru toate neputințele ei. Întrucât Îl recu-

noaște ca Domn și Tată, mintea evlavioasă consideră 
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potrivit și drept să respecte autoritatea Lui în toate lu-

crurile, să se poarte cu reverență potrivită față de mă-

reția Lui, să se preocupe de înaintarea gloriei Sale și să 

asculte de poruncile Lui. Întrucât Îl vede ca un Judecă-

tor drept, înarmat cu severitate pentru a pedepsi rău-

tatea, ea păstrează mereu înaintea ochilor ei tronul Său 

de judecată și, prin frica de El, se înfrânează de la a 

stârni mânia Lui... Mai apoi, o astfel de minte se înfrâ-

nează de la păcat nu doar de groaza pedepsei, ci mai 

ales pentru că Îl iubește și Îl respectă pe Dumnezeu ca 

Tată, închinându-I-se și adorându-L ca Domn. Și dacă 

nu ar fi existat vreun Iad, un astfel de suflet tot ar tre-

mura la gândul de a-L jigni cu ceva”.2 

Stephen Charnock, autorul cărții The Existence and 

Attributes of God, o lucrare de referință pe această temă, 

vorbea în aceiași termeni înălțători despre rolul, impor-

tanța și efectele cunoașterii lui Dumnezeu: 

„A cunoaște un Dumnezeu viu cu o inimă moartă poate 

fi cel mult o cunoaștere carnală, moartă, nepotrivită 

unui obiect viu de studiu, care necesită acțiuni vii... O 

cunoaștere cu o inimă vie este una care răvășește min-

tea, dă viață rugăciunilor, sărează conversația și ne for-

tifică împotriva ispitelor. O astfel de cunoaștere îm-

bracă sufletul în admirație, îndeamnă voința la acți-

une, atrage inima într-o unire strânsă cu adevărul des-

coperit, până va fi asemenea drojdiei, pătrunzând în 

adâncul voinței și modelând astfel întregul om. Aținti-

rea privirilor noastre către Dumnezeu printr-o cunoaș-

tere spirituală a Lui atrage de la El un balsam, o vopsea 

 
2 John Calvin, Institutes of Christian Religion, I, II, 2. 
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care ne colorează sufletele după asemănarea Lui, căci 

dacă viețile noastre nu diferă de cele ale păgânilor, 

atunci și dacă am avea cunoștința îngerilor, aceasta nu 

ne-ar putea mântui mai mult decât poate mântui un 

diavol”.3 

Dragă cititor, speranța mea este că toate acestea 

constituie motive care să te încurajeze să cauți să Îl cunoști 

pe Dumnezeu! Aici, în cartea lui Arthur W. Pink, ai doar 

un început. Îți va lua o veșnicie să Îl cunoști pe Creatorul 

tău, dar vei vedea că fiecare secundă petrecută în această 

preocupare merită din plin! 

„Să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Dom-

nul! Căci El se ivește ca zorile dimineții, și va veni la 

noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pă-

mântul!” (Osea 6:3) 

„Eu îi iubesc pe cei ce Mă iubesc, și cei ce Mă caută cu 

tot dinadinsul Mă găsesc.” (Prov. 8:17) 

„Frica de DOMNUL este începutul înțelepciunii, și cu-

noașterea Celui Sfânt este pricepere” (Prov. 9:10, 

NTR). 

„Așa vorbește Domnul: ,Înțeleptul să nu se laude cu în-

țelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bo-

gatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să 

se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că 

Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe 

pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu’, zice Dom-

nul.” (Ier. 9:23-24) 

 
3 Stephen Charnock, The Works of Stephen Charnock, I, p. 125 
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„... creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mân-

tuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum 

și în ziua veșniciei. Amin.” (2 Petru 3:18) 

 

Ninel Lazăr 

Editura MAGNA GRATIA 
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1 
UNICITATEA                                    

LUI DUMNEZEU 
 

Probabil că titlul acestui capitol nu este suficient de 

explicit pentru a indica tema lui. Acest lucru se datorează în 

parte faptului că în zilele noastre sunt foarte puțini oameni 

care să fie obișnuiți să mediteze la perfecțiunile Persoanei 

lui Dumnezeu. Comparativ vorbind, puțini dintre cei care 

își citesc ocazional Biblia sunt conștienți de măreția carac-

terului divin, care inspiră uimire și stârnește închinare. 

Faptul că Dumnezeu este măreț în înțelepciune, minunat în 

putere și totuși plin de îndurare, este o chestiune prezumată 

de mulți ca făcând parte din cunoștința aproape comună 

printre oameni. Totuși, a ne apropia câtuși de puțin de o 

conștientizare adecvată a Ființei Sale, a naturii Lui și atri-

butelor Lui, așa cum sunt acestea revelate în Sfânta Scrip-

tură, este un lucru pe care foarte, foarte puțini oameni l-au 

atins în aceste vremuri degenerate. Dumnezeu este unic în 

excelența Lui. „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? 

Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de la-

udă și făcător de minuni?” (Exod 15:11). 
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„La început, Dumnezeu” (Gen. 1:1). A existat un 

timp, dacă ar putea fi numit „timp”, când Dumnezeu, în 

unitatea naturii Sale (chiar dacă a subzistat în mod egal în 

trei Persoane divine), a existat de unul singur. „La început, 

Dumnezeu”. Nu exista niciun cer, unde gloria Lui să fie 

manifestată în mod specific, cum este acum. Nu exista ni-

ciun pământ care să Îi solicite atenția. Nu existau îngeri 

care să Îi cânte laudele, și nici un Univers care să fie susți-

nut prin Cuvântul puterii Sale. Nu exista nimic altceva și 

nimeni altcineva, decât Dumnezeu. Acest lucru s-a petre-

cut nu doar vreme de o zi, un an sau un veac, ci „din veș-

nicie”. În decursul veșniciei trecute, Dumnezeu a existat 

de unul singur: suficient în Sine, existând în Sine și satis-

făcut cu Sine, fără a avea nevoie de cineva sau ceva. Dacă 

ar fi fost nevoie în vreun fel, pentru existența Lui, de vreun 

Univers, de îngeri sau de ființe omenești, și acestea ar fi 

fost chemate în existență din toată veșnicia. Prin creația 

lor, atunci când El a făcut acest lucru, Dumnezeu nu a adă-

ugat nimic la esența Ființei Sale. El nu Se schimbă (Mal. 

3:6), așa încât gloria esenței Sale nu poate fi nici mărită, 

nici diminuată. 

Dumnezeu nu s-a aflat sub niciun fel de constrân-

gere, obligație sau nevoie de a crea ceva. Faptul că El a ales 

să facă acest lucru se datorează totalmente unui act suve-

ran din partea Lui, act care n-a fost cauzat de nimic altceva 

în afara propriei Persoane, nefiind determinat de altceva 

decât de buna Sa plăcere, căci El „face toate după sfatul 
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voii Sale” (Efes. 1:11). El a creat pur și simplu pentru a-Și 

manifesta gloria. Își imaginează cumva unii dintre cititorii 

mei că am trecut dincolo de ceea ce ne vorbește Scriptura? 

Atunci vom face apel la Lege și la Mărturie: „Sculați-vă și 

binecuvântați-L pe Domnul, Dumnezeul vostru, din veșni-

cie în veșnicie! Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit, 

care este mai presus de orice binecuvântare și de orice la-

udă” (Neem. 9:5). Dumnezeu nu câștigă nimic nici măcar 

din închinarea noastră. El nu avea nevoie de acea glorie 

exterioară a harului Său, care provine de la răscumpărații 

Lui, căci El este suficient de glorios în Sine, chiar și în lipsa 

laudei pe care noi I-o aducem. Ce anume L-a determinat 

să îi predestineze pe aleșii Lui spre gloria harului Său? Așa 

cum ne spune Efeseni 1:5, El a făcut acest lucru „după buna 

plăcere a voii Sale”. 

Sunt pe deplin conștient că înălțimile pe care merg 

aici sunt noi și ciudate pentru aproape toți dintre cititorii 

mei, motiv pentru care este bine să ne deplasăm încetul cu 

încetul. Vrem să facem apel din nou la Scripturi. La sfârși-

tul capitolului 11 din Epistola către Romani, unde apostolul 

își încheie argumentul legat de mântuirea prin harul ex-

clusiv și suveran, el pune întrebările: „Și în adevăr, cine a 

cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? 

Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” (v. 34-

35). Forța acestui argument arată că este imposibil ca Dum-

nezeul atotputernic să aibă vreo obligație față de ființele 

create. Dumnezeu nu câștigă nimic de pe urma noastră. 
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„Dacă ești drept, ce-I dai Lui? Ce primește El din mâna ta? 

Răutatea ta nu-i poate vătăma decât semenului tău, drepta-

tea ta nu-i folosește decât fiului omului” (Iov 35:7-8), dar 

este cert că acest lucru nu Îl poate afecta pe Dumnezeu, care 

este deplin de fericit în Sine. „Tot așa și voi, după ce veți 

face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: ‚Suntem niște robi ne-

trebnici; am făcut ce eram datori să facem’” (Luca 17:10) – 

ascultarea noastră nu-I aduce niciun avantaj lui Dumnezeu. 

Ba, mai mult, Domnul nostru Isus Hristos nu a adă-

ugat nimic la Dumnezeu în esența Ființei și a gloriei Sale, 

nici prin ceea ce El a făcut, nici prin ceea ce El a suferit. 

Este adevărat, glorios și binecuvântat de adevărat că El a 

descoperit gloria lui Dumnezeu față de noi, dar El nu a 

adăugat nimic la Dumnezeu. El însuși declară explicit acest 

lucru, și nimeni nu poate nega acest adevăr în fața cuvin-

telor Lui: „bunătatea mea nu se extinde la Tine” (Ps. 16:2, 

cf. KJV). Întreg acest psalm este un psalm al lui Hristos. 

Bunătatea sau neprihănirea lui Hristos a ajuns până la 

sfinții Lui de pe pământ (v.3), dar Dumnezeu era înălțat și 

deasupra tuturor. Doar Dumnezeu este „Cel Binecuvântat” 

(Marcu 14:61, gr.). 

Este perfect adevărat că Dumnezeu este deopotrivă 

onorat și dezonorat de către oameni, nu în esența Ființei 

Sale, ci în caracterul Său revelat. Este la fel de adevărat 

că Dumnezeu a fost „glorificat” prin creație, prin provi-

dență și prin răscumpărare. Noi nu punem în niciun fel 

sub semnul întrebării aceste lucruri și nici nu îndrăznim 
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să le disputăm nici măcar o clipă. Totuși, toate acestea au 

de-a face cu gloria Sa descoperită și cu recunoașterea ei de 

către noi. Totuși, dacă Dumnezeu ar fi găsit plăcut, El ar fi 

continuat să existe de unul singur pentru toată veșnicia, 

fără a-Și face gloria cunoscută ființelor create. Faptul că El 

a ales să procedeze în acest fel ține totalmente de voia Sa. 

El era perfect fericit în Sine înainte ca prima ființă creată 

să fie chemată în existență. Și ce anume sunt toate creatu-

rile mâinilor Lui chiar și acum? Fie ca Scriptura să ne dea 

din nou răspunsul: 

„Iată, Neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, 

sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca pe 

un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobi-

toacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate Nea-

murile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât ni-

micnicie și deșertăciune. Cu cine voiți să-L asemănați 

pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veți asemăna?” 

(Isaia 40:15-18). 

Acesta este Dumnezeul Scripturii, și totuși El ră-

mâne un „Dumnezeu necunoscut” (F.A. 17:23) pentru mul-

țimi de oameni care nu iau aminte la aceste lucruri.  

„El șade deasupra cercului pământului, și locuitorii lui 

sunt ca niște lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca pe 

o mahramă subțire și le lățește ca pe un cort, ca să locu-

iască în el. El îi preface într-o nimica pe voievozi, și face o 

nimica din judecătorii pământului” (Isaia 40:22-23). 

Ce diferență uriașă este între Dumnezeul Scripturii 

și „Dumnezeul” predicat în general de la amvoane! 
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Nici mărturia Noului Testament nu este diferită în 

vreun fel de cea a Vechiului Testament, și ea nici nu poate 

fi altfel, întrucât vedem că ambele testamente au unul și 

același Autor! Astfel, putem citi despre El că este „fericitul 

și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul 

domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-

o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om 

nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, și care are cinstea și 

puterea veșnică! Amin” (1 Tim. 6:15-16). Unui astfel de 

Dumnezeu trebuie să Îi aducem reverență, închinare și 

adorare. El este solitar în măreția Lui, unic în excelența 

Lui, fără egal în perfecțiunile Sale. El susține totul, dar El 

Însuși este independent față de toți. El le dă tuturor di-

verse lucruri, dar El nu este îmbogățit de nimeni. 

Un astfel de Dumnezeu nu poate fi găsit prin a cer-

ceta. El poate fi cunoscut doar atunci când El Se descoperă 

inimii prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt. Este adevărat că lu-

crarea de creație demonstrează atât de clar existența unui 

Creator, încât oamenii sunt „fără scuze”, și totuși suntem 

nevoiți să spunem asemenea lui Iov: „acestea sunt doar 

marginile căilor Sale, și numai adierea lor ușoară ajunge 

până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va 

auzi?” (Iov 26:14). Așa-zisul argument extras din designul 

inteligent de către „apologeții” bine intenționați a făcut, 

credem noi, mai mult rău decât bine, căci a încercat să-L 

coboare pe mărețul Dumnezeu la nivelul înțelegerii finite 

a omului, pierzând în felul acesta excelența Lui unică. 
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S-a făcut cândva o asemănare cu un sălbatic care 

descoperă un ceas pe nisip și, după o cercetare atentă, își 

dă seama că trebuie să existe un ceasornicar. Foarte bine 

până aici. Totuși, să mergem mai departe: să presupunem 

că acel sălbatic se așază pe nisip și încearcă să își formeze 

în minte o idee despre cum este acest ceasornicar, despre 

simțămintele și manierele lui, despre înclinațiile, reușitele 

și caracterul moral al acestuia – tot ceea ce formează per-

sonalitatea lui. Ar putea oare acesta să se gândească sau să 

raționeze vreodată pentru a-și forma o opinie despre acel 

om real, omul care a creat acel ceas, așa încât acel sălbatic 

să poată spune, „îl cunosc”? Pare un lucru banal să punem 

astfel de întrebări, dar poate fi oare Dumnezeul veșnic și 

infinit să fie cuprins cu limitele rațiunii omenești? Nu, fără 

îndoială că nu. Dumnezeul Scripturii poate fi cunoscut 

doar de cei cărora El Se face cunoscut. 

Dumnezeu nu poate fi cunoscut nici prin interme-

diul intelectului. „Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24), motiv 

pentru care El nu poate fi cunoscut decât spiritual. Totuși, 

omul decăzut nu este spiritual, el este carnal. El este mort 

față de orice lucru spiritual. Dacă nu se naște din nou, fiind 

adus supranatural de la moarte la viață, transferat mira-

culos din întuneric la lumină, omul nu poate nici măcar să 

vadă lucrurile lui Dumnezeu (Ioan 3:3), cu atât mai puțin 

să le înțeleagă (1 Cor. 2:14). Duhul Sfânt trebuie să strălu-

cească în inimile noastre, nu în mințile noastre, pentru a 
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ne da „cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hris-

tos” (2 Cor. 4:6). Totuși, până și acea cunoaștere spirituală 

este una fragmentară. Sufletul regenerat trebuie să 

crească în har și în cunoștința Domnului Isus (1 Cor. 1:10). 

Principala rugăciune și principalul scop al creștini-

lor ar trebui să fie ca ei să se „poarte într-un chip vrednic 

de Domnul, ca să-i fie plăcuți în orice lucru: aducând roade 

în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dum-

nezeu” (Col. 1:10).
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2 
DECRETELE                                         

LUI DUMNEZEU 

Decretul lui Dumnezeu constituie planul sau hotărâ-

rea Lui cu privire la lucrurile viitoare. Am folosit singula-

rul așa cum o face Scriptura (Efes. 3:11), întrucât a existat 

un singur act al gândirii Sale infinite legat de lucrurile vi-

itoare. Totuși, noi vorbim ca și cum ar fi existat mai multe, 

pentru că mințile noastre sunt capabile să gândească doar 

în etape succesive, așa cum se ivesc gândurile și ocaziile, 

sau cu referire la diverse obiecte ale decretului Său, care, 

fiind mai multe, ni se pare potrivit să necesite câte un plan 

distinct pentru fiecare.  

O Minte infinit de înțeleaptă nu funcționează în 

etape, de la un stadiu la altul: „Domnul, care face aceste 

lucruri, și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie” (F.A. 

15:18). 

Scripturile fac referire la decretele lui Dumnezeu în 

multe pasaje și folosind o varietate de termeni. Termenul 

„hotărâre” (sau decret, n.tr.) se găsește în Psalmul 2:7. În 

Efeseni 3:11 citim despre „planul veșnic” al Lui. În Faptele 
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Apostolilor 2:23 aflăm de „sfatul hotărât și știința mai di-

nainte a lui Dumnezeu”. În Efeseni 1:9 ni se vorbește des-

pre taina „voii” Sale. În Romani 8:29 aflăm de asemenea 

că El a „hotărât mai dinainte” (a predestinat, n.tr.). În Efe-

seni 1:9 se vorbește despre „planul pe care îl alcătuise în 

Sine însuși”. Hotărârile lui Dumnezeu sunt denumite „sfa-

turile” Lui pentru a ne transmite ideea că ele sunt, în 

esența lor, înțelepte. Ele sunt denumite „voia” lui Dumne-

zeu pentru a arăta că El nu este controlat de nimeni, ci 

acționează potrivit bunei Sale plăceri. Atunci când voia 

unui om este regula comportamentului său, de obicei ve-

dem că acesta acționează capricios și irațional. Spre deo-

sebire de om, în acțiunile lui Dumnezeu, înțelepciunea este 

întotdeauna asociată cu „voia” Lui și, de aceea, despre ho-

tărârile lui Dumnezeu se spune că ele constituie „sfatul 

voii Sale” (Efes. 1:11). 

Decretele lui Dumnezeu se referă la toate lucrurile 

viitoare, fără excepție. Orice lucru care se petrece în timp 

a fost rânduit mai dinainte de apariția timpului. Planul lui 

Dumnezeu a cuprins totul, lucruri mici sau mari, lucruri 

bune sau rele, chiar dacă, în ceea ce le privește pe acestea 

din urmă, trebuie să fim atenți și să afirmăm că, chiar dacă 

Dumnezeu rânduiește și controlează păcatul, El nu este 

Autorul păcatului în același fel în care El este Autorul bi-

nelui. Păcatul nu poate să provină de la un Dumnezeu 

sfânt printr-o creație directă și pozitivă a acestuia, ci doar 

prin permisiune decretivă și acțiune negativă. Decretul lui 
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Dumnezeu este la fel de cuprinzător pe cât este stăpânirea 

Lui, acoperind toate ființele și toate evenimentele. El pri-

vește deopotrivă viața și moartea noastră, starea noastră 

în timp și în veșnicie. Întrucât Dumnezeu lucrează toate 

lucrurile după sfatul voii Sale, noi aflăm din lucrările Lui 

care a fost sfatul Său, în același fel în care vedem care este 

planul unui arhitect prin a inspecta clădirea construită sub 

coordonarea lui. 

Dumnezeu nu doar a decretat creația omului, așe-

zându-l pe pământ, după care să-l părăsească, lăsându-l să 

acționeze după gândirea lui necontrolată, ci dimpotrivă, El 

a stabilit toate circumstanțele din soarta indivizilor, ca și 

toate aspectele particulare care vor cuprinde istoria rasei 

omenești, de la început până la sfârșit. Dumnezeu nu a de-

cretat doar ca anumite legi generale să fie stabilite spre 

stăpânirea acestei lumi, ci El a hotărât aplicarea acelor legi 

în toate cazurile specifice.  

Zilele noastre sunt toate numărate, și așa sunt și fi-

rele de păr de pe capetele noastre. Noi putem învăța care 

este aria de cuprindere a decretelor divine din manifestă-

rile providenței lui Dumnezeu, în cadrul cărora acestea 

sunt puse în aplicare. Grija Providenței ajunge chiar până 

la cele mai neînsemnate ființe și până la cele mai mărunte 

evenimente – moartea unei vrăbii sau căderea unui fir de 

păr. 

Haideți să analizăm acum câteva dintre trăsăturile 

decretelor divine. 
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În primul rând, ele sunt veșnice. A presupune că vre-

unul dintre acestea ar fi fost perfecționat în timp înseamnă 

să presupunem că au intervenit circumstanțe noi, că anu-

mite evenimente neprevăzute sau combinații de circum-

stanțe și-ar fi făcut apariția, lucruri care să-L fi determinat 

pe Cel Preaînalt să ia o hotărâre nouă. Acest lucru ar pre-

supune că El ar avea o cunoștință limitată, și că ar crește 

în înțelepciune odată cu trecerea timpului – lucru care ar 

constitui o blasfemie groaznică. Niciun om care crede că 

înțelepciunea divină este infinită, cuprinzând trecutul, 

prezentul și viitorul, nu va putea susține vreodată doctrina 

eronată a decretelor temporale. Dumnezeu nu este în neș-

tiință cu privire la evenimentele viitoare, care vor avea loc 

prin voința omului, ci El le-a prevăzut mai dinainte în cir-

cumstanțe nenumărate, iar o profeție nu este altceva decât 

manifestarea preștiinței Sale veșnice. Scriptura afirmă că 

cei credincioși au fost aleși în Hristos înainte de întemeie-

rea lumii (Efes. 1:4) și că, da, harul le-a fost „dat” acestora 

încă de atunci (2 Tim. 1:9). 

În al doilea rând, decretele lui Dumnezeu sunt înțe-

lepte. Înțelepciunea este demonstrată prin alegerea celor 

mai bune obiective posibile și a celor mai potrivite mijloace 

pentru atingerea lor. Faptul că această trăsătură aparține 

decretelor lui Dumnezeu este dovedit din ceea ce cunoaștem 

despre ele. Ele ne sunt descoperite prin punerea lor în apli-

care, și fiecare dovadă a înțelepciunii manifestată în lucră-

rile lui Dumnezeu este o dovadă a înțelepciunii planului 
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Lui, în conformitate cu care ele sunt puse în aplicare. Așa 

cum afirmă psalmistul, „Cât de multe sunt lucrările Tale, 

Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune” (Ps. 

104:24). Fără îndoială, numai o mică parte a acestora 

ajung să fie observate de noi, și totuși trebuie să procedăm 

aici așa cum facem și în alte cazuri, evaluând întregul prin 

intermediul componentelor lui, evaluând necunoscutul 

prin ceea ce este cunoscut. Acela care observă rezultatul 

unei îndemânări admirabile în piesele unei mașini pe care 

are oportunitatea să o analizeze, este în mod natural de-

terminat să creadă că celelalte piese sunt în egală măsură 

admirabile. Tot așa, noi ar trebui să ne satisfacem mințile 

în ce privește lucrările lui Dumnezeu atunci când apar în-

doieli în noi, și să respingem orice fel de obiecții care ne-

ar putea fi sugerate de vreun lucru pe care nu-l putem re-

concilia cu noțiunile noastre legate de ceea ce este bun și 

înțelept. Atunci când atingem limitele priceperii noastre 

finite legată de tărâmul misterios al infinitului, haideți să 

exclamăm asemenea apostolului: „O, adâncul bogăției, în-

țelepciunii și științei lui Dumnezeu!” (Rom. 11:33). 

În al treilea rând, decretele lui Dumnezeu sunt libere. 

„Cine a cercetat Duhul Domnului și cine L-a luminat cu sfa-

turile lui? Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învățătură! Cine L-

a învățat cărarea dreptății? Cine L-a învățat înțelepciunea 

și I-a făcut cunoscut calea priceperii?” (Isaia 40:13-14). 

Dumnezeu a fost singur atunci când a luat hotărârile Sale, 

iar acestea n-au fost influențate de nicio cauză exterioară. 
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El a fost liber să decreteze sau să nu decreteze, ori să ho-

tărască un lucru și nu un altul. Această libertate trebuie 

atribuită Aceluia care este Suprem, Independent și Suve-

ran în toate acțiunile Sale. 

În al patrulea rând, decretele lui Dumnezeu sunt ab-

solute și necondiționate. Punerea lor în aplicare nu este de-

pendentă de nicio condiție care poate fi sau nu împlinită. 

În orice circumstanță în care Dumnezeu a hotărât un 

anume obiectiv, El a hotărât de asemenea toate mijloacele 

pentru atingerea acelui obiectiv. Acela care a hotărât mân-

tuirea aleșilor Lui a hotărât în același fel să lucreze cre-

dința în ei (2 Tes. 2:13). „Hotărârile Mele vor rămâne în 

picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea” 

(Isaia 46:10), dar acest lucru nu poate avea loc dacă planul 

Lui ar fi fost dependent de o condiție care să nu poate fi 

împlinită. Totuși, Dumnezeu „face toate după sfatul voii 

Sale” (Efes. 1:11). 

Alături de caracterul invincibil și nestrămutat al ho-

tărârilor lui Dumnezeu, Scriptura ne învață clar că omul 

este o ființă responsabilă și că trebuie să dea socoteală 

pentru acțiunile lui.  

Dacă gândurile noastre sunt formate pe baza Cuvân-

tului lui Dumnezeu, însușirea unuia nu va conduce la res-

pingerea celuilalt. Da, acceptăm că există o dificultate 

reală în a defini unde se sfârșește unul și unde începe ce-

lălalt, și această dilemă apare întotdeauna acolo unde 

există o intersecție între ce este divin și ce este omenesc. 
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Rugăciunea reală este stârnită de Duhul Sfânt, și totuși ea 

constituie strigătul inimii omului. Scripturile sunt Cuvân-

tul inspirat al lui Dumnezeu, și totuși ele au fost scrise de 

oameni care au fost mai mult decât niște simple mașini în 

mâna Duhului Sfânt. Hristos este deopotrivă Dumnezeu și 

Om. El era omniscient, și totuși „creștea în înțelepciune” 

(Luca 2:52). El era Cel Atotputernic, și totuși a fost „răs-

tignit prin slăbiciune” (2 Cor. 13:4). El era Prințul vieții, și 

totuși a murit. Aceste lucruri sunt taine deosebite, însă 

credința le primește fără a le pune sub semnul întrebării. 

În trecut s-a spus de multe ori că fiecare obiecție 

care s-a ridicat împotriva decretelor veșnice ale lui Dum-

nezeu se aplică cu aceeași forță împotriva preștiinței Sale 

veșnice. Dar „indiferent dacă Dumnezeu a decretat sau nu 

toate lucrurile care se vor petrece, toți cei care acceptă 

existența unui Dumnezeu, acceptă faptul că El cunoaște 

toate lucrurile mai dinainte. Așadar, este de la sine evident 

că, dacă El cunoaște mai dinainte toate lucrurile, fie le 

aprobă, fie nu le aprobă. Altfel spus, El este fie dornic ca 

acestea să aibă loc, fie nu. Totuși, a fi dornic ca ele să aibă 

loc înseamnă a le decreta” (Jonathan Edwards). 

În final, te invit alături de mine să încerci să presu-

pui și apoi să te gândești la contrariul acestei situații. A 

nega decretele divine ar însemna să ne închipuim o lume 

și toate lucrurile din ea guvernate pe baza sorții oarbe sau 

a șansei fără un scop clar. Astfel, ce pace, ce siguranță și 

ce mângâiere ar putea exista pentru inimile și mințile 
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noastre sărmane? Ce refugiu am avea la care să alergăm 

în ceasul nevoii și al încercării? Niciunul. Nu ar exista ni-

mic mai bun decât un întuneric gros și oroarea abjectă a 

ateismului. O, cititorul meu, cât de mulțumitori ar trebui 

să fim când știm că totul este hotărât de Înțelepciunea și 

Bunătatea infinită! Ce laude și recunoștință Îi sunt dato-

rate lui Dumnezeu pentru decretele Sale divine! Tocmai 

datorită lor putem noi să „știm că toate lucrurile lucrează 

împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și 

anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” 

(Rom. 8:28). Putem foarte bine să exclamăm: „Din El, prin 

El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în 

veci! Amin” (Rom. 11:36). 
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3 
CUNOȘTINȚA                                      

LUI DUMNEZEU 

Dumnezeu este omniscient. El cunoaște totul: toate 

lucrurile posibile, toate lucrurile reale, toate evenimentele 

și toate ființele, din trecut, din prezent și din viitor. El cu-

noaște perfect fiecare detaliu din viața fiecărei ființe din 

ceruri, de pe pământ și din Iad. „El știe ce este în întune-

ric” (Dan. 2:22). Nimic nu scapă observației Sale, nimic nu 

se poate ascunde de El, nimic nu poate fi uitat de El. Am 

putea să spunem foarte bine, asemenea psalmistului, că „

o știință atât de minunată este mai presus de puterile 

mele; este prea înaltă ca s-o pot cuprinde” (Ps. 139:6). Cu-

noștința Lui este perfectă. El nu greșește niciodată, nu se 

schimbă niciodată, nu trece nimic cu vederea. „Nicio făp-

tură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit 

înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face” (Evrei 4:13). 

Da, Acesta este Dumnezeul „cu care avem a face”. 

„Știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi 

pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, și cu-

noști toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe 
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limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul” (Ps. 139:2-4). Ce 

ființă minunată este Dumnezeul Scripturii! Fiecare dintre 

atributele Sale glorioase ar trebui să Îl ilustreze vrednic de 

cinste în aprecierea noastră. Conștientizarea atotștiinței Lui 

ar trebui să ne facă să ne plecăm în adorare înaintea Lui. 

Totuși, cât de puțin medităm noi la această perfecțiune di-

vină! Este oare pentru că gândul acesta ne umple de neli-

niște? Cât de solemnă este această realitate: nimic nu se 

poate ascunde de Dumnezeu! „Ce vă vine în gând, știu 

foarte bine” (Ezec. 11:5). Chiar dacă, pentru noi, El este in-

vizibil, nu așa suntem noi pentru El. Nici măcar întunericul 

nopții, nici cele mai groase cortine și nici cea mai adâncă 

prăpastie nu pot să-l ascundă pe omul păcătos de ochii Celui 

Atotștiutor. Copacii din grădina Edenului nu au putut să îi 

ascundă pe primii noștri părinți. Niciun ochi omenesc nu l-

a văzut pe Cain omorându-și fratele, dar Creatorul lui a fost 

martor al acestei crime. Sara a râs în batjocură la adăpostul 

cortului ei, și totuși a fost auzită de Iehova. Acan a furat o 

placă de aur și a ascuns-o cu atenție în pământ, dar Dum-

nezeu a adus această faptă la lumină. David s-a străduit atât 

de mult să își acopere răutatea, însă, nu după multă vreme, 

Dumnezeul care vede totul l-a trimis pe unul dintre slujito-

rii Lui să-i spună lui David: „Tu ești acela”! Apoi scriitorului 

și cititorului acestor cuvinte li se spune: „să știți că păcatul 

vostru vă va ajunge” (Num. 32:23). 

Dacă ar putea, oamenii L-ar dezbrăca pe Dumnezeu 

de atotștiința Lui – căci ce dovadă este aceasta că „umblarea 
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după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui 

Dumnezeu” (Rom. 8:7)! Oamenii răi urăsc în mod natural 

această trăsătură divină la fel de mult pe cât sunt convinși 

în mod natural să recunoască existența ei. Ei și-ar dori să 

nu fi existat niciun Martor al păcatelor lor, nimeni care să 

le cerceteze inimile, niciun Judecător al faptelor lor. Ei ca-

ută să alunge un astfel de Dumnezeu din gândurile lor: „nu 

se gândesc în inima lor că Eu îmi aduc aminte de toată ră-

utatea lor” (Osea 7:2). Cât de solemn este Psalmul 90:8! 

Oricine Îl respinge pe Hristos are un motiv serios să tre-

mure înaintea acestui verset: „Tu pui înaintea Ta nelegiu-

irile noastre și scoți la lumina Feței Tale păcatele noastre 

cele ascunse”. 

Totuși, pentru cel credincios, realitatea atotștiinței lui 

Dumnezeu este un adevăr împodobit cu multă mângâiere. 

În vremurile în care nu știe încotro să o apuce, el spune ase-

menea lui Iov: „Dar El știe ce cale am urmat” (23:10). Situ-

ația poate fi profund misterioasă pentru mine, de neînțeles 

pentru prietenii mei, dar „El știe!” În vremurile în care cre-

dincioșii se luptă cu slăbiciunile și îngrijorările, ei se încu-

rajează cu acest cuvânt: „El știe din ce suntem făcuți; Își 

aduce aminte că suntem țărână” (Ps. 103:14). 

În perioadele de îndoieli și suspiciuni, ei apelează 

tocmai la acest atribut al lui Dumnezeu, spunând: „Cerce-

tează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-

mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, 

și du-mă pe calea veșniciei” (Ps. 139:23-24). Atunci când 
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trecem printr-un eșec trist, când acțiunile noastre ne-au 

străpuns inimile, când faptele noastre sunt contrare devo-

țiunii noastre, și când întrebarea care ne cercetează ini-

mile se ivește înaintea ochilor noștri – „Mă iubești?” – noi 

răspundem asemenea lui Petru: „Doamne, Tu toate le știi; 

știi că Te iubesc” (Ioan 21:17). 

Iată o încurajare la rugăciune. Nu există niciun ar-

gument pentru a ne teme că rugăciunile celor neprihăniți 

nu vor fi auzite, sau că suspinele și lacrimile lor nu vor fi 

observate de Dumnezeu, întrucât El cunoaște gândurile și 

intențiile inimii. Nu există niciun pericol ca vreun sfânt să 

fie trecut cu vederea în mijlocul mulțimii de oameni care 

își aduc cererile lor zi de zi și ceas de ceas, căci o Minte 

infinită este la fel de capabilă să le acorde aceeași atenție 

milioanelor de oameni, ca și cum o singură persoană I-ar 

solicita atenția. Tot așa, lipsa cuvintelor potrivite sau in-

capacitatea de a le da expresie tânjirilor celor mai pro-

funde ale sufletului, nu vor împiedica rugăciunile noastre, 

căci „înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca 

să isprăvească vorba, îi voi asculta” (Isaia 65:24). 

„Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, 

priceperea Lui este fără margini” (Ps. 147:5). Dumnezeu 

cunoaște nu doar tot ceea ce s-a petrecut în trecut, în orice 

colțișor al domeniilor Sale vaste, și El cunoaște nu doar în 

profunzime tot ceea ce se petrece acum pe parcursul în-

tregului univers, ci El este în perfectă cunoștință cu privire 

la orice eveniment, de la cel mai mărunt până la cel mai 
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important, care va avea loc vreodată în veacurile viitoare. 

Cunoștința lui Dumnezeu privitoare la viitor este la fel de 

completă pe cât este cunoștința Lui față de trecut și față de 

prezent, și aceasta pentru că viitorul depinde în întregime 

de El. Dacă ar fi posibil în vreun fel ca un lucru anume să 

se petreacă separat fie de hotărârea directă a lui Dumne-

zeu, fie de permisiunea din partea Lui, atunci acel lucru ar 

fi independent de El, motiv pentru care Dumnezeu ar în-

ceta imediat să mai fie suprem.  

Dar cunoașterea de către Dumnezeu a viitorului nu 

constituie un lucru pur și simplu abstract, ci unul legat in-

separabil de planul Său și care îl însoțește. Dumnezeu În-

suși a plănuit orice lucru care are să aibă loc, și ceea ce El 

a plănuit trebuie inevitabil să aibă loc. După cum Cuvântul 

Său afirmă în mod indubitabil, „El face ce vrea cu oastea 

cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să 

stea împotriva mâniei (mâinii, lit. KJV) Lui” (Dan. 4:35). 

Și iarăși, „omul face multe planuri în inima lui, dar hotă-

rârea Domnului, aceea se împlinește” (Prov. 19:21). Întru-

cât înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu sunt deopotrivă 

infinite, împlinirea oricărui lucru pe care El l-a plănuit este 

garantată în mod absolut. După cum nu este posibil ca 

Dumnezeul de trei ori sfânt să mintă, tot așa nu este posi-

bil nici ca planurile divine să eșueze în împlinirea lor. 

În ceea ce privește caracterul real al planurilor lui 

Dumnezeu, niciun lucru legat de viitor nu este incert în 

vreun fel. Niciunul dintre decretele Sale nu este lăsat să 
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depindă fie de ființele create, fie de cauzele secundare. Nu 

există niciun eveniment viitor care să constituie o simplă 

posibilitate, adică ceva care ar putea să aibă loc sau nu: 

„Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute 

din veșnicie” (F.A. 15:18). Orice lucru decretat de Dumnezeu 

este inexorabil sigur, căci în El „nu este nici schimbare, nici 

umbră de mutare” (Iacov 1:17). De aceea, încă de la începu-

tul acelei cărți care ne descoperă atât de multe lucruri legate 

de viitor, ni se vorbește despre „lucrurile care au [trebuie, 

lit. KJV] să se întâmple în curând” (Apoc. 1:1). 

Cunoștința perfectă a lui Dumnezeu este exemplifi-

cată și ilustrată în fiecare profeție care ne-a fost lăsată în 

Cuvântul Său. În Vechiul Testament pot fi găsite mulțimi 

de profeții legate de istoria poporului Israel, care au fost 

împlinite până la cel mai mărunt detaliu, profeții făcute cu 

secole înainte ca evenimentele respective să aibă loc. În 

acestea se găsesc mulțimi de prevestiri ale lucrării pămân-

tești a lui Hristos, și acestea au fost, la rândul lor, împlinite 

literal și perfect. Astfel de profeții nu puteau fi făcute decât 

de Acela care cunoaște sfârșitul de la început, și a Cărui 

cunoștință ține de certitudinea necondiționată a împlinirii 

oricărui lucru prevestit. În aceeași manieră, atât Vechiul 

cât și Noul Testament conțin multe alte evenimente anun-

țate, care se vor petrece în viitor, și toate acestea „trebuie 

să se împlinească” (Luca 24:44), ele trebuind să se împli-

nească pentru că au fost prevestite de Acela care le-a de-

cretat. 
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Ar trebui, totuși, să arătăm că nici cunoștința lui 

Dumnezeu și nici faptul că El știe viitorul nu sunt lucruri 

cauzative în ele însele. Nimic nu s-a petrecut și nu se va 

petrece doar pentru că Dumnezeu cunoaște aceste lucruri. 

Cauza tuturor lucrurilor este voia lui Dumnezeu. Omul 

care crede cu adevărat Scripturile cunoaște mai dinainte 

că anotimpurile vor continua să se succeadă unul după ce-

lălalt, cu o regularitate fără eșec, până la sfârșitul istoriei 

pământului (Gen. 8:22), însă nu această cunoștință este 

cauza succesiunii lor. Astfel, cunoștința lui Dumnezeu nu 

izvorăște din lucruri pentru că ele există sau vor exista, ci 

pentru că El le-a rânduit să existe. Dumnezeu a știut mai 

dinainte și a pregătit răstignirea Fiului Său, cu multe sute 

de ani înainte ca El să Se întrupeze, și a făcut acest lucru, 

întrucât, în planul divin, El era Mielul înjunghiat de la în-

temeierea lumii, despre care citim că a fost „dat în mâinile 

voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a 

lui Dumnezeu” (F.A. 2:23). 

Aș vrea să închei acum cu un cuvânt sau două cu rol 

de aplicație. Cunoștința infinită a lui Dumnezeu ar trebui 

să ne umple de uimire. Cu cât mai înălțat trebuie să fie 

Domnul deasupra celui mai înțelept dintre oameni! Niciu-

nul dintre noi nu știe ce poate aduce o nouă zi, însă tot 

viitorul este deschis înaintea ochilor Celui Atotștiutor. Cu-

noștința infinită a lui Dumnezeu ar trebui să ne umple de 

uimire sfântă. Nimic din ceea ce noi facem, spunem sau 

gândim nu scapă cunoașterii Aceluia cu care avem de-a 
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face: „ochii Domnului sunt în orice loc, ei îi văd pe cei răi 

și pe cei buni” (Prov. 15:3). În ce fel am fi afectați de acest 

lucru, dacă am medita asupra lui mai des! În loc să acțio-

năm nepăsători în ce privește consecințele acțiunilor noas-

tre, ar trebui să spunem asemenea lui Agar: „Tu ești Dum-

nezeul care mă vede” (Gen. 16:13). Conștientizarea cunoș-

tinței infinite a lui Dumnezeu ar trebui să îl umple pe creș-

tin de adorare. Întreaga mea viață stă deschisă înaintea 

ochilor Lui. El a văzut mai dinainte fiecare cădere a mea, 

fiecare păcat al meu, fiecare alunecare a mea de la cre-

dință, și totuși, cu toate acestea, El Și-a îndreptat hotărât 

inima asupra mea. O, cum ar trebui ca această conștienti-

zare să mă facă să mă plec în uimire și să-I aduc închinare. 
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4 
PREȘTIINȚA                                        

LUI DUMNEZEU 
 

Ce controverse au fost stârnite de acest subiect! Dar 

ce adevăr al Sfintei Scripturi există care să nu fi fost subiect 

al luptelor teologice și ecleziastice? Dumnezeirea lui Hris-

tos, nașterea Lui din fecioară, moartea Sa ispășitoare, cea 

de-a doua venire a Sa; justificarea, siguranța și sfințirea cre-

dinciosului; biserica, organizarea ei, slujitorii și disciplina 

acesteia; botezul, Cina Domnului și o mulțime de alte ade-

văruri prețioase pot fi menționate în această categorie.  

Totuși, controversele care au avut loc pe marginea 

lor n-au închis gurile slujitorilor credincioși ai lui Dumne-

zeu. De aceea, de ce ar trebui să evităm chestiunea deran-

jantă a preștiinței lui Dumnezeu, pentru că, este adevărat, 

există unii care ne vor acuza că stârnim certuri? Dacă vor 

alții să se lupte, pot să facă acest lucru, însă datoria noas-

tră este să aducem mărturie în sprijinul acestui adevăr, 

potrivit luminii care ne-a fost dată. 

În legătură cu subiectul preștiinței lui Dumnezeu 

există două aspecte necunoscute multor oameni: sensul 
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termenului și aria de cuprindere scripturală a acestuia. În-

trucât această ignoranță este foarte răspândită, devine 

ușor ca predicatorii și învățătorii să ofere versiuni perver-

tite ale acestui subiect, chiar și poporului lui Dumnezeu. 

Împotriva erorii există un singur mijloc de apărare, anume 

să fim întăriți în credință și, pentru aceasta, trebuie să 

existe studiu sârguincios, însoțit de rugăciune, și o accep-

tare smerită a Cuvântului lui Dumnezeu. Doar așa suntem 

întăriți împotriva celor care ne asaltează. Există unii în zi-

lele noastre care folosesc greșit tocmai acest adevăr pentru 

a discredita și pentru a respinge suveranitatea absolută a 

lui Dumnezeu în mântuirea păcătoșilor. La fel cum cei ce 

fac parte din mișcarea criticismului înalt resping inspira-

ția divină a Scripturilor, cum evoluționiștii resping lucra-

rea lui Dumnezeu în creație, tot așa anumiți pseudo-învă-

țători biblici pervertesc preștiința Lui pentru a respinge 

apoi alegerea necondiționată de către El la viață veșnică. 

Atunci când este propovăduit subiectul solemn și bi-

necuvântat al rânduielii mai dinainte de către Dumnezeu, 

când este prezentată alegerea veșnică a anumitor oameni 

pentru a fi conformați chipului Fiului Său – vrăjmașul tri-

mite anumiți oameni care susțin că alegerea se bazează pe 

preștiința lui Dumnezeu, și că această „preștiință” este in-

terpretată cu sensul că Dumnezeu a văzut mai dinainte 

anumiți oameni care vor fi mai ușor de convins decât alții, 

că aceștia vor răspunde mai rapid la îndemnurile Duhului 

și, pentru că Dumnezeu știa că ei vor crede, în consecință, 
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El i-a predestinat la mântuire. Totuși, o astfel de afirmație 

este cu totul greșită. Ea respinge adevărul depravării to-

tale, căci argumentează că ar exista ceva bun în anumiți 

oameni. Ea leapădă independența lui Dumnezeu, căci face 

ca decretele Lui să țină de ceea ce El descoperă în ființele 

create. Ea răstoarnă complet lucrurile, căci a spune că 

Dumnezeu a văzut mai dinainte că anumiți păcătoși vor 

crede în Hristos și că, din acest motiv, El i-a predestinat la 

mântuire, este tocmai contrariul adevărului biblic.  

Scriptura afirmă că Dumnezeu, în suveranitatea Lui 

înaltă, a pus deoparte anumiți oameni pentru ca aceștia să 

fie beneficiarii favorurilor Sale distincte (F.A. 13:48) și, de 

aceea, El a hotărât să le dea darul credinței. Teologia falsă 

pretinde că preștiința de către Dumnezeu a actului credin-

ței noastre ar fi cauza pentru care El ne-a ales spre mân-

tuire, în timp ce, în realitate, alegerea o face Dumnezeu, 

iar actul credinței noastre în Hristos este efectul. 

Înainte de a merge mai departe cu discuția noastră 

pe această temă atât de greșit înțeleasă de unii, haideți să 

facem o pauză și să definim termenii. Ce se înțelege prin 

„preștiință”? Răspunsul rapid al multora este „a cunoaște 

mai dinainte”. Totuși, noi nu ne grăbim să tragem conclu-

zii și nici nu trebuie să ne îndreptăm către dicționar ca și 

cum acesta ar fi curtea de apel finală, căci aici nu avem de-

a face cu o chestiune legată de etimologia termenului folo-

sit. Ceea ce este necesar este să vedem felul în care acest 

cuvânt este utilizat în Scriptură. Felul în care Duhul Sfânt 
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folosește o expresie îi definește întotdeauna sensul și aria 

de aplicabilitate. Tocmai eșecul de a aplica această simplă 

regulă este cauza atât de multor erori și a confuziei. Foarte 

mulți oameni pleacă de la prezumția că ei cunosc deja sen-

sul unui anumit termen din Scriptură, după care se simt 

prea siguri pe ei pentru a-și testa prezumțiile prin inter-

mediul unei concordanțe biblice. Haideți să dezvoltăm un 

pic pe această temă. 

Să luăm termenul „carne”. Sensul lui poate să fi atât 

de evident încât multora li s-ar părea o pierdere de timp 

să caute diferitele conexiuni ale acestuia în Scriptură. Se 

presupune în grabă că acest cuvânt este sinonim cu trupul 

fizic, așa că nimeni nu mai cercetează nimic. Totuși, în rea-

litate, termenul „carne” include frecvent în Scriptură mai 

mult decât ideea de trup fizic, iar tot ceea ce este indicat 

prin acest termen poate fi înțeles doar printr-o analiză sâr-

guincioasă a fiecărei apariții a termenului în Scriptură și 

printr-un studiu al fiecărui context în care el există. Dacă 

luăm în considerare termenul „lume”, cititorul obișnuit al 

Bibliei și-ar imagina această lume ca fiind echivalentul ra-

sei omenești și, în consecință, multe pasaje în cadrul că-

rora se găsește acest termen ajung să fie greșit interpre-

tate. Să luăm termenul „nemurire”. Cu siguranță că acesta 

n-ar necesita niciun fel de studiu! Este evident că el trebuie 

să facă referire la ideea că sufletul este indestructibil. Ah, 

cititorul meu, este un lucru greșit și nebunesc să presupu-

nem vreun lucru atunci când avem de-a face cu Scriptura, 
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Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cititorul se va deranja să 

analizeze cu atenție fiecare pasaj unde se găsesc termeni 

precum „muritor” și „nemuritor”, va descoperi că aceste 

cuvinte nu se aplică niciodată sufletului, ci întotdeauna 

trupului. 

Și ceea ce s-a spus despre „carne”, despre „lume” și 

despre „nemurire”, se aplică în mod egal termenilor „a ști” 

și „preștiință”. În loc să ne imaginăm că aceste cuvinte ar 

avea singurul sens al unei cunoașteri simple, diferitele pa-

saje în care acești termeni apar necesită să fie cântărite cu 

atenție. Cuvântul „preștiință” nu se găsește în Vechiul Tes-

tament, dar „a ști” se găsește acolo frecvent.  

Atunci când acel termen este folosit în legătură cu 

Dumnezeu, el are adesea sensul de a privi cu favoare și 

denotă nu doar simpla cunoaștere, ci o afecțiune pentru 

obiectul avut în vedere. „Te cunosc pe nume” (Exod 33:17). 

„V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cu-

nosc” (Deut. 9:24). „Mai înainte ca să te fi întocmit în pân-

tecele mamei tale, te cunoșteam” (Ier. 1:5). „Au pus împă-

rați fără porunca Mea, și căpetenii fără știrea Mea” (Osea 

8:4). „Eu v-am ales [cunoscut, lit. KJV] numai pe voi dintre 

toate familiile pământului” (Amos 3:2). În aceste pasaje, 

termenul are sensul de a iubi sau de a rândui. 

În aceeași manieră, termenul „a ști” (sau a cunoaște) 

este folosit frecvent în Noul Testament, cu același sens ca 

în Vechiul. „Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am 

cunoscut” (Matei 7:23). „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi 
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cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine” (Ioan 10:14). 

„Dar dacă Îl iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de 

Dumnezeu” (1 Cor. 8:3). „Domnul îi cunoaște pe cei ce 

sunt ai Lui” (2 Tim. 2:19). 

Așa cum este folosit în Noul Testament, termenul 

„preștiință” este mai puțin ambiguu decât forma lui sim-

plă, „a ști”. Dacă studiem cu atenție fiecare pasaj în care el 

se găsește, vom descoperi că există un punct discutabil, 

unde se pune întrebarea dacă face vreodată referire la sim-

pla percepție a evenimentelor care urmează să aibă loc. 

Realitatea este că termenul „preștiință” nu este folosit ni-

ciodată în Scriptură în legătură cu evenimente sau acțiuni, 

ci dimpotrivă, el face referire întotdeauna la persoane. 

Despre Dumnezeu se spune că El „cunoaște mai dinainte” 

persoane, nu acțiunile acelor persoane. Ca dovadă a aces-

tei afirmații, ne vom îndrepta acum atenția către fiecare 

pasaj în care se găsește această expresie. 

Primul pasaj unde această expresie apare este în 

Faptele Apostolilor 2:23, unde citim astfel: „pe Omul 

acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după 

știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și 

L-ați omorât prin mâna celor fărădelege”. Dacă acordăm 

atenție cuvintelor din acest verset, vom vedea că apostolul 

nu vorbește acolo despre preștiința mai dinainte a lui 

Dumnezeu privitoare la actul crucificării, ci despre Per-

soana crucificată: „pe Omul acesta [Hristos], dat în mâi-

nile voastre, după...” 
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Al doilea loc unde se găsește acest termen este în Ro-

mani 8:29-30: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai di-

nainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului 

Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai 

mulți frați. Și 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 ne-

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

proslăvit”. Cântăriți bine pronumele folosit aici. Nu este 

vorba despre ceea ce El a cunoscut mai dinainte, ci despre 

cei pe care i-a cunoscut mai dinainte. Nu este vorba despre 

predarea voinței lor, nici despre actul credinței din inimile 

lor, ci despre persoanele însele, căci ele sunt avute în ve-

dere aici. „Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care 

l-a cunoscut mai dinainte” (Rom. 11:2). Vedem încă odată 

referința clară făcută la persoane, și doar la persoane. 

Ultima mențiune se găsește în 1 Petru 1:2: „[aleși] 

după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl”. Cine sunt 

„aleșii după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl”? 

Versetul anterior răspunde: referința este făcută la „străi-

nii împrăștiați”, adică diaspora, cei dispersați, evreii cre-

dincioși. Astfel, și aici se face referire tot la persoane, nu 

la acțiunile acestora văzute mai dinainte. 

Așadar, având în vedere aceste pasaje (și nu există 

altele) ce temei scriptural ar exista ca să se afirme că Dum-

nezeu „a cunoscut mai dinainte” acțiunile anumitor oa-

meni, anume pocăința și credința lor, și că, datorită aces-

tor acțiuni, El i-a ales pe acești oameni spre mântuire? 
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Răspunsul este: niciunul! Scriptura nu vorbește niciodată 

despre pocăință și credință ca fiind cunoscute mai dinainte 

de Dumnezeu. Este adevărat, El a cunoscut din veșnicie că 

unii se vor pocăi și vor crede, dar nu la aceasta se referă 

Scriptura ca obiect al preștiinței lui Dumnezeu. Cuvântul 

se referă în mod uniform la preștiința persoanelor de către 

Dumnezeu, așa că haideți să ne ținem de „îndreptarul în-

vățăturilor sănătoase” (2 Tim. 1:13). 

Un alt lucru pe care dorim să îl aducem în atenție 

este că primele două pasaje citate mai sus demonstrează 

clar și ne învață implicit că preștiința lui Dumnezeu nu 

este cauzativă, ci dimpotrivă, altceva stă în spate, o pre-

cedă, iar acel lucru este decretul suveran al lui Dumnezeu.  

Hristos a fost „dat ... după [1] sfatul hotărât și [2] 

după știința mai dinainte a lui Dumnezeu” (F.A. 2:23). Pla-

nul sau decretul Lui a fost temeiul preștiinței Lui. Tot așa 

este și în Romani 8:29. Acel verset începe cu termenul 

„căci”, care ne cere să privim înapoi la ceea ce îl precedă 

imediat. Dar ce spune versetul anterior? Iată: „știm că 

toate lucrurile lucrează împreună... spre binele celor ce 

sunt chemați după planul Său”. Astfel, preștiința lui Dum-

nezeu se bazează pe „planul” sau decretul Lui (Ps. 2:7). 

Dumnezeu cunoaște mai dinainte ce va fi, pentru că 

El a decretat ce va fi. De aceea, a afirma că Dumnezeu alege 

pentru că El cunoaște mai dinainte oamenii pe care îi alege 

constituie o inversare a ordinii Scripturii, o punere a căru-
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ței înaintea cailor. Adevărul este că El cunoaște mai dina-

inte pentru că El a ales. Acest lucru scoate temeiul sau ca-

uza alegerii în afara creaturii, și îl plasează în voia suve-

rană a lui Dumnezeu.  

Dumnezeu a plănuit în Sine să aleagă un anumit po-

por, nu datorită vreunui lucru bun aflat în ei sau din par-

tea lor, nici real și nici văzut mai dinainte, ci doar ca ur-

mare a bunei Sale plăceri.  

În ceea ce privește motivul pentru care El i-a ales pe 

cei pe care i-a ales, noi nu-l cunoaștem, și nu putem spune 

decât „Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale!” 

(Matei 11:26). Adevărul clar din Romani 8:29 este că, di-

nainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a pus deoparte 

anumiți păcătoși și i-a rânduit la mântuire (2 Tes. 2:13). 

Aceste lucruri sunt clare dacă ne uităm la cuvintele cu care 

se încheie versetul citat: „i-a și hotărât mai dinainte să fie 

asemenea chipului Fiului Său”. Dumnezeu nu i-a predesti-

nat pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte pentru că aceș-

tia ar fi fost asemenea chipului Fiului Său, ci dimpotrivă, 

cei pe care El i-a „cunoscut mai dinainte”, adică pe care i-

a iubit și i-a ales, El i-a predestinat ca să „fie făcuți aseme-

nea chipului Fiului Său”. Conformarea lor cu Hristos nu 

este cauza, ci efectul preștiinței și al predestinării lui Dum-

nezeu. 

Dumnezeu nu a ales niciun păcătos pentru că El a 

văzut mai dinainte că acesta ar crede, pentru motivul sim-

plu dar suficient că niciun păcătos nu crede vreodată până 
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în momentul când Dumnezeu îi dă credința, la fel cum ni-

ciun om nu vede până ce Dumnezeu nu îi dă vedere. Vede-

rea este darul lui Dumnezeu, iar a vedea este consecința 

faptului că eu mă folosesc de darul venit din partea Lui. 

Tot așa, credința este darul lui Dumnezeu (Efes. 2:8-9), iar 

a crede este consecința sau rezultatul faptului că eu folo-

sesc darul Lui. Dacă ar fi adevărat că Dumnezeu i-a ales pe 

anumiți oameni să fie mântuiți pentru că, la vremea potri-

vită, aceștia ar crede, atunci aceasta ar transforma actul 

lor de a crede într-un act meritoriu, caz în care păcătosul 

mântuit ar avea un motiv să se „laude”, lucru pe care 

Scriptura îl respinge categoric (Efes. 2:9). 

Este cert că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este su-

ficient de clară în învățătura ei că actul credinței nu este 

unul meritoriu. Ea afirmă că cei ce sunt creștini constituie 

un popor care „crezuseră prin harul lui Dumnezeu” (F.A. 

18:27, lit. KJV).  

Așadar, dacă aceștia au crezut „prin har”, atunci nu 

există nimic meritoriu în actul credinței, și dacă nu este 

nimic meritoriu, actul credinței nu poate constitui temelia 

sau cauza care L-a determinat pe Dumnezeu să îi aleagă. 

Nu, ci alegerea făcută de Dumnezeu nu ține de nimic din 

noi sau de la noi, ci doar de plăcerea Sa suverană. Încă 

odată, putem citi în Romani 11:5 despre „o rămășiță dato-

rită unei alegeri, prin har”. Iată adevărul, exprimat sufici-

ent de clar. Alegerea însăși este prin har, iar harul este o 
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favoare nemeritată, ceva pe care nu-l putem pretinde în 

niciun fel de la Dumnezeu. 

Astfel, se dovedește că este extrem de important să 

avem o gândire clară și spirituală asupra preștiinței lui 

Dumnezeu. Gândirea eronată legată de acest subiect con-

duce inevitabil la atitudini și gânduri foarte dezonorante 

la adresa Lui.  

Concepția populară a preștiinței divine este cu totul 

incorectă. Dumnezeu cunoaște nu doar sfârșitul de la bun 

început, ci El a plănuit, a stabilit și predestinat totul de la 

început. Apoi, așa cum cauza se află în relație cu efectul, 

tot așa planul lui Dumnezeu este temeiul preștiinței Lui. 

Astfel, dacă cititorul este un creștin adevărat, el este astfel 

pentru că Dumnezeu l-a ales în Hristos înainte de înteme-

ierea lumii (Efes. 1:4), și El l-a ales nu pentru că a văzut 

mai dinainte faptul că el va crede, ci l-a ales pur și simplu 

pentru că a dorit să îl aleagă, l-a ales în ciuda necredinței 

lui naturale. Așadar, toată gloria și toată lauda Îi aparțin 

doar Lui. Nu ai niciun temei să te consideri în vreun fel 

vrednic de aceasta. Tu ai „crezut prin har” (F.A. 18:27, lit. 

KJV), și aceasta întrucât însăși alegerea ta a fost „prin har” 

(Rom. 11:5).
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5 
SUPREMAȚIA                                     

LUI DUMNEZEU 
 

Într-una dintre scrisorile sale către Erasmus, Luther 

spunea: „ideile tale despre Dumnezeu sunt prea umane”. 

Este posibil ca renumitul învățat să fi refuzat o astfel de 

mustrare, cu atât mai mult cu cât venea din partea fiului 

unui miner. Cu toate acestea, ea a fost pe deplin meritată. 

La rândul nostru, chiar dacă nu ne aflăm printre liderii re-

ligioși ai acestei epoci degenerate, facem aceeași acuzație 

împotriva majorității predicatorilor din zilele noastre și 

împotriva acelora care, în loc să cerceteze Scripturile pen-

tru ei înșiși, acceptă cu lenevie învățătura venită din par-

tea altora. Cele mai dezonorante și mai degradante idei le-

gate de stăpânirea și domnia Celui Atotputernic sunt sus-

ținute acum în aproape orice loc. Pentru mii și mii de oa-

meni, chiar pentru cei care pretind că sunt creștini, Dum-

nezeul Scripturilor este destul de necunoscut. 

Dumnezeu a formulat în vechime aceeași acuzație la 

adresa unui Israel apostat: „Ți-ai închipuit că Eu sunt ca 

tine” (Ps. 50:21). Așa trebuie să fie și acum acuzația Lui 
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îndreptată împotriva unui creștinism apostat. Oamenii își 

imaginează că Cel Preaînalt este mișcat de sentimente în 

loc să acționeze pe baza principiilor. Ei presupun că atot-

puternicia Lui este o ficțiune atât de banală, încât Satana 

îi împiedică planurile în orice direcție. Ei cred că, dacă El 

a alcătuit vreun plan sau scop, atunci acesta trebuie să fie 

asemenea planurilor lor, constant schimbătoare. Ei de-

clară deschis că orice putere ar avea Dumnezeu, ea trebuie 

să fie limitată, pentru ca El să nu invadeze citadela „libe-

rului arbitru” al omului și să-l reducă la stadiul unui „ro-

bot”. Ei degradează ispășirea atot-eficace, care, în reali-

tate, i-a răscumpărat pe toți cei pentru care a fost făcută, 

transformând-o într-un simplu „remediu” de care sufle-

tele bolnave de păcat se pot folosi doar dacă doresc. Tot 

astfel, ei degradează lucrarea invincibilă a Duhului Sfânt 

ilustrând-o ca pe o „ofertă” a Evangheliei, pe care păcătoșii 

o pot accepta sau refuza după bunul lor plac. 

Dumnezeul secolului nostru nu mai seamănă cu Su-

veranul suprem al Sfintelor Scripturi, la fel cum licăritul 

slab al unei lumânări piere în gloria soarelui de la amiază. 

Dumnezeul despre care se vorbește acum de la majoritatea 

amvoanelor, despre care se povestește în mod obișnuit la 

școlile duminicale, care este menționat în marea parte a 

literaturii religioase a vremurilor și care este predicat în 

majoritatea așa-ziselor conferințe biblice este produsul 

imaginației omului, o invenție a sentimentalismului su-

perficial. Păgânii aflați în afara creștinismului își creează 
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dumnezei făcuți din piatră și din lemn, în timp ce milioa-

nele de păgâni din interiorul creștinismului își produc un 

dumnezeu după mintea lor carnală. În realitate, ei nu sunt 

decât atei, căci nu există nicio alternativă posibilă între un 

Dumnezeu absolut suveran și niciun Dumnezeu. Un dum-

nezeu față de voia căruia omul se poate împotrivi, ale cărui 

planuri sunt împiedicate, al cărui scop este anulat, nu po-

sedă vreo trăsătură potrivită cu dumnezeirea și este de-

parte de a fi obiectul potrivit al închinării. Un astfel de 

dumnezeu nu merită altceva decât batjocura!    

Supremația Dumnezeului celui viu și adevărat ar 

putea fi foarte bine susținută plecând de la distanța infi-

nită care separă cele mai puternice creaturi de Creatorul 

atotputernic. El este Olarul, iar ele nu sunt decât lut în 

mâinile Sale, fiind modelate în vase de cinste sau zdrobite 

în bucăți (Ps. 2:9), după cum găsește El de cuviință. Dacă 

toți locuitorii cerului și ai pământului s-ar revolta împo-

triva Lui, acest lucru nu L-ar impresiona cu nimic și n-ar 

avea niciun efect asupra scaunului Său de domnie veșnic 

și inatacabil, așa cum stropii de apă ai valurilor din Me-

diterana nu au niciun efect asupra stâncilor nemișcate ale 

strâmtorii Gibraltar. Atât de puerilă și lipsită de putere 

este creatura în a-L afecta cu ceva pe Cel Preaînalt! Scrip-

tura însăși ne spune că, atunci când capetele încoronate 

ale Neamurilor se unesc cu Israelul apostat pentru a-L 

sfida pe Iehova și pe Hristosul Lui, „Cel ce șade în ceruri 

râde” (Ps. 2:4). 
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Supremația absolută și universală a lui Dumnezeu 

este afirmată clar și pozitiv în multe pasaje ale Scripturii. 

„A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și 

slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, 

Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai 

presus de orice! De la Tine vin bogăția și slava, Tu stăpâ-

nești peste tot, în mâna Ta sunt tăria și puterea, și mâna Ta 

poate să mărească și să întărească toate lucrurile” (1 Cron. 

29:11-12). „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotpu-

ternic, a început să împărățească!” (Apoc. 19:6) - observați 

că El „împărățește” acum, nu scrie că „va împărăți în Mile-

niu”. „Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu 

Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împără-

țiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa 

că nimeni [nici măcar diavolul însuși] nu Ți se poate împo-

trivi?” (2 Cron. 20:6). Înaintea Lui, președinții și papii, îm-

părații și regii sunt mai mici decât niște lăcuste. 

„Hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi? Ce-

I dorește sufletul, aceea face” (Iov 23:13). Ah, cititorul 

meu, Dumnezeul Scripturii nu este un rege banal, nu este 

un simplu suveran imaginar, ci El este Regele regilor și 

Domnul domnilor. „Știu că Tu poți totul, și că nimic nu 

poate sta împotriva gândurilor Tale” (Iov 42:2); sau, cum 

a tradus un alt autor acest verset, „niciun plan al Tău nu 

poate fi împiedicat”. El împlinește tot ce a plănuit.  

El pune în aplicare tot ce a hotărât. „Dumnezeul nos-

tru este în cer, El face tot ce vrea” (Ps. 115:3); și de ce? 
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Pentru că „nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-

ajută împotriva Domnului” (Prov. 21:30). Supremația lui 

Dumnezeu peste lucrările mâinilor Lui este ilustrată în cu-

lori vii în Scriptură. Materia fără viață, ființele iraționale, 

toate împlinesc scopul Creatorului lor. După bunul Său 

plac, Marea Roșie a fost împărțită, iar apele acesteia au 

fost adunate ca niște ziduri (Exod 14:21-22); pământul și-

a deschis gura și răzvrătiții vinovați au fost coborâți în 

groapă de vii (Num. 16:31-33). Când El a poruncit, soarele 

a rămas pe loc pe bolta cerească (Iosua 10:13-15); în alte 

circumstanțe, el a mers înapoi zece trepte pe ceasul lui 

Ahaz (Isaia 38:8).  

Pentru a-Și exemplifica supremația, El a făcut așa 

încât corbii să-i aducă hrană lui Ilie (1 Împ. 17:4-6), ca fie-

rul să plutească pe apă (2 Împ. 6:5-6), ca leii să fie îmblân-

ziți atunci când Daniel a fost aruncat în groapa lor, și ca 

focul să nu-i ardă pe cei trei evrei când au fost aruncați în 

cuptorul încins. Astfel, „Domnul face tot ce vrea în ceruri 

și pe pământ, în mări și în toate adâncurile” (Ps. 135:6). 

Supremația lui Dumnezeu mai este demonstrată și 

prin stăpânirea Lui perfectă asupra voinței oamenilor. Îl 

invit pe cititor să se gândească atent la pasajul din Exod 

34:24: „Căci voi izgoni Neamurile dinaintea ta, și-ți voi în-

tinde hotarele; și nimeni nu-ți va pofti țara, în timpul când 

te vei sui de trei ori pe an, ca să te înfățișezi înaintea Dom-

nului, Dumnezeului tău”. Tuturor bărbaților din Israel li 

se cerea de trei ori pe an să-și părăsească casele și să 
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meargă la Ierusalim. Acest popor trăia în mijlocul unor oa-

meni ostili, care îi urau pentru că le luaseră țara în stăpâ-

nire. Ce anume i-a împiedicat pe canaaniți să se folosească 

de acea oportunitate și ca, în decursul absenței bărbaților, 

să le înjunghie femeile și copiii, și să pună mâna pe fermele 

lor? Dacă mâna Celui Atotputernic nu ar fi fost asupra vo-

inței acestor oameni răi, cum ar fi putut să facă El mai îna-

inte această promisiune, anume că nimeni nu le va „pofti” 

terenurile? Ah, „inima împăratului este ca un râu de apă 

în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea” 

(Prov. 21:1). 

Totuși, poate obiecta cineva, nu citim noi în mod re-

petat în Scriptură cum oamenii L-au sfidat pe Dumnezeu, s-

au împotrivit voii Lui, au încălcat poruncile Lui, au ignorat 

avertismentele Lui și și-au astupat urechile față de toate în-

demnurile Lui? Cu siguranță că da. Nu anulează acest lucru 

tot ceea ce am spus mai devreme? Dacă da, atunci Biblia se 

contrazice. Acest lucru este însă imposibil. Cel ce obiectează 

se referă pur și simplu la răutatea omului manifestată față 

de cuvântul exterior al lui Dumnezeu, în timp ce lucrurile 

pe care noi le-am menționat țin de ceea ce Dumnezeu a plă-

nuit în Sine. Regula de comportament pe care Dumnezeu 

ne-a dat-o, după care să trăim, nu este împlinită perfect de 

niciunul dintre noi. Prin contrast, „sfaturile” Sale veșnice se 

împlinesc până la cel mai mărunt detaliu. 

Supremația absolută și universală a lui Dumnezeu 

este afirmată cu aceeași claritate și în Noul Testament. Aici 



CAPITOLUL 5. SUPREMAȚIA LUI DUMNEZEU  67 

ni se spune că Dumnezeu „face toate după sfatul voii Sale 

(Efes. 1:11), iar termenul grec tradus prin „face” are sensul 

de „a împlini eficace”. Din acest motiv, noi citim că „din 

El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie 

slava în veci! Amin” (Rom. 11:36). Oamenii se pot lăuda că 

ei sunt agenți liberi, se pot lăuda cu voința proprie și pot 

pretinde că sunt niște oameni liberi, însă iată ce le spune 

Scriptura celor care se laudă în acest fel: „,Astăzi sau mâ-

ine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom 

face negustorie, și vom câștiga!’... Voi, dimpotrivă, ar tre-

bui să ziceți: ‚Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face 

cutare sau cutare lucru’” (Iacov 4:13, 15). 

Iată, așadar, un loc sigur pentru odihna inimii. Vie-

țile noastre nu sunt produsul sorții oarbe, nici rezultatul 

șansei capricioase. Fiecare detaliu al acestora a fost rân-

duit din toată veșnicia, și este guvernat acum de Dumne-

zeul cel viu și stăpânitor. Niciun fir de păr de pe capetele 

noastre nu poate fi atins fără permisiunea Lui. „Inima 

omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi 

îndreaptă pașii” (Prov. 16:9). Ce siguranță, ce putere și ce 

mângâiere ar trebui să îi aducă adevăratului creștin aceste 

lucruri! „Soarta mea este în mâna Ta” (Ps. 31:15). Astfel, 

lăsați-mă să „tac înaintea Domnului și să nădăjduiesc în 

El” (Ps. 37:7). 
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6 
SUVERANITATEA                             
LUI DUMNEZEU 

 

Suveranitatea lui Dumnezeu poate fi definită ca 

exersarea supremației Lui – a se vedea capitolul anterior. 

Fiind înălțat infinit deasupra celei mai deosebite creaturi, 

El este Cel Preaînalt, Domnul cerului și al pământului. El 

nu Se supune nimănui, nu este influențat de nimeni, ci este 

absolut independent. Dumnezeu face ceea ce consideră de 

cuviință, doar așa cum crede El, și întotdeauna ceea ce Îi 

este plăcut. Nimeni nu poate să Îl împiedice și nimeni nu 

poate să Îl abată. Propriul Cuvânt al lui Dumnezeu afirmă 

acest lucru explicit: „Hotărârile Mele vor rămâne în pici-

oare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea” (Isaia 

46:10); „Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea 

Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pă-

mântului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, 

nici să-i zică: ‚Ce faci?’” (Dan. 4:35).  

Suveranitatea divină înseamnă că Dumnezeu este 

Dumnezeu, în fapt și potrivit Numelui Lui, că El este așe-

zat pe scaunul de domnie al Universului, dirijând toate 
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lucrurile și făcând toate „după sfatul voii Sale” (Efes. 

1:11). Pe bună dreptate afirma Charles Haddon Spurgeon 

următoarele în predica lui pe marginea textului din Matei 

20:15: 

„Nu există niciun atribut mai mângâietor pentru copiii 

lui Dumnezeu cum este acela al suveranității Lui. 

Atunci când se află sub cele mai adverse circumstanțe 

și când trec prin cele mai severe încercări, ei cred că 

Suveranitatea a rânduit suferințele lor, că Suveranita-

tea stăpânește peste ele și că Suveranitatea le va sfinți 

pe toate. Nu există nimic pentru care copiii să lupte 

mai zelos decât doctrina Stăpânului lor care guver-

nează peste întreaga creație – regalitatea lui Dumne-

zeu peste toate lucrările mâinilor Lui – a scaunului de 

domnie a lui Dumnezeu și a dreptului Lui de a fi așezat 

pe acel scaun. 

Pe de altă parte, nu există nicio doctrină mai disprețu-

ită și urâtă de către cei din lume, niciun adevăr pe care 

ei să îl batjocorească mai mult pe cât este măreața, ui-

mitoarea și totuși doctrina foarte sigură a suveranității 

infinitului Iehova. Oamenii I-ar permite lui Dumnezeu 

să stea oriunde, cu excepția scaunului Lui de domnie. 

Ei I-ar permite să stea în atelierul Lui pentru a croi 

lumi și pentru a crea stele. Ei I-ar permite să se afle în 

cămara cu bunătăți, pentru a le dărui oamenilor din 

bunătățile Sale. Ei I-ar permite să susțină pământul și 

să țină în picioare stâlpii acestuia, să lumineze lămpile 

cerurile, ori să potolească valurile oceanului în conti-

nuă mișcare, dar, când Dumnezeu se urcă pe scaunul 

Său de domnie, creaturile Sale își scrâșnesc dinții! 
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Noi propovăduim un Dumnezeu întronat și dreptul Lui 

de a face ce dorește cu ceea ce este al Lui, de a dispune 

de făpturile Sale așa cum crede El de cuviință, fără a le 

consulta în această chestiune. Atunci când noi facem așa 

ceva, oamenii ne amenință și ne dușmănesc, își astupă 

urechile față de noi, căci Dumnezeul aflat pe scaunul de 

domnie nu este Dumnezeul pe care ei îl iubesc. Dar noi 

iubim să-L predicăm tocmai pe Dumnezeul așezat pe 

scaunul de domnie. Noi ne punem credința tocmai în 

Dumnezeul ce stă pe scaunul Său de domnie”. 

„Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea” 

(Ps. 115:3). „Știu că Tu poți totul, și că nimic nu poate sta 

împotriva gândurilor Tale” (Iov 42:2). „Domnul face tot ce 

vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile” 

(Ps. 135:6). Da, iubite cititor, așa este Cel Puternic, Împă-

ratul revelat în Sfintele Scripturi. El este fără rival în mă-

reție, nelimitat în putere, neinfluențat de nimic din afara 

Sa. Totuși, noi trăim într-o vreme când până și cei mai „or-

todocși” par să se teamă să admită Dumnezeirea adecvată 

a lui Dumnezeu. Ei spun că a accentua suveranitatea lui 

Dumnezeu ar exclude responsabilitatea omului, însă res-

ponsabilitatea omului se bazează pe suveranitatea divină 

și este produsul acesteia. 

Dumnezeu a ales suveran să Își plaseze făpturile în 

situații specifice care au fost considerate bune înaintea 

Lui. El a creat îngerii, dar pe unii i-a pus într-o situație 

condițională, iar pe alții într-o stare neschimbătoare îna-

intea Lui (1 Tim. 5:21), făcându-L pe Hristos Căpetenia lor 
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(Col. 2:10). Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că în-

gerii care au păcătuit (2 Petru 2:4) erau în egală măsură 

creația Lui ca și îngerii care nu au păcătuit. Totuși, Dum-

nezeu a văzut mai dinainte că aceștia aveau să cadă, și to-

tuși i-a așezat într-o stare schimbătoare, condițională, ase-

menea creației, permițându-le să cadă, chiar dacă El nu a 

fost Autorul păcatului lor. 

Tot așa, Dumnezeu l-a plasat suveran pe Adam în 

grădina Edenului, într-o situație condițională. Dacă El ar 

fi găsit de cuviință, l-ar fi putut pune într-o stare neschim-

bătoare. El l-ar fi putut așeza într-o stare la fel de fermă 

pe cât erau îngerii care nu au căzut. El l-ar fi putut așeza 

într-o stare atât de sigură și de neschimbătoare pe cât sunt 

sfinții Lui pentru Hristos. Totuși, El a ales să îl așeze în 

Adam pe temelia responsabilității ființei create, așa încât 

el să rămână în picioare sau să cadă în măsura în care avea 

să împlinească sau să eșueze să se ridice la înălțimea res-

ponsabilității lui – anume ascultarea față de Creatorul lui. 

Adam a fost responsabil înaintea lui Dumnezeu prin legea 

pe care Creatorul i-o dăduse. În aceasta a constat respon-

sabilitatea lui, o responsabilitate neîmpiedicată de nimic și 

testată în cele mai favorabile condiții. 

Dar Dumnezeu nu l-a plasat pe Adam într-o stare 

condițională, având responsabilitatea ființei create, pentru 

că a fost drept ca El să îl plaseze astfel? Nu, ci a fost drept 

pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru. Dumnezeu nu le-

a dat ființă creaturilor Sale pentru că era drept ca El să 
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facă asta, adică pentru că ar fi avut vreo obligație de a crea. 

Nu, ci a fost drept pentru că Dumnezeu a procedat astfel. 

Dumnezeu este suveran. Voia Lui este supremă. Întrucât 

Dumnezeu este departe de a Se afla sub orice lege care să Îi 

dicteze ce este „drept”, El este lege pentru Sine, așa încât tot 

ceea ce El face este drept. Și este vai de răzvrătitul care pune 

suveranitatea Lui sub semnul întrebării: „Vai de cine se 

ceartă cu Făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământu-

lui! Oare lutul îi zice el celui ce-l fățuiește: ,Ce faci?’ și lu-

crarea ta zice ea despre tine: ,El n-are mâni?’” (Isaia 45:9). 

Mai apoi, Domnul Dumnezeu a plasat Israelul într-o 

situație condițională. Capitolele 19, 20 și 24 din cartea 

Exod ne furnizează o dovadă clară și deplină a acestui ade-

văr. Evreii au fost plasați sub un legământ al faptelor. 

Dumnezeu le-a dat anumite legi și a făcut ca binecuvânta-

rea națiunii să depindă de respectarea a acestor porunci. 

Dar Israelul a fost tare la cerbice și netăiat împrejur cu 

inima. Ei s-au răzvrătit împotriva lui Iehova, au abandonat 

Legea Lui, s-au întors către dumnezei falși și au căzut în 

apostazie. Drept consecință, judecata divină a căzut asupra 

lor, fiind dați în mâinile vrăjmașilor lor, dispersați pe toată 

fața pământului și rămânând până în zilele noastre sub 

privirea încruntată și grea a dezgustului lui Dumnezeu. 

Ceea ce i-a așezat pe Satana și îngerii lui, pe Adam 

și pe Israel, în pozițiile specifice fiecăruia, cu responsabi-

litatea acestora, a fost Dumnezeu care Și-a manifestat su-

veranitatea Sa înaltă. Dar, întrucât suveranitatea Lui nu 
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elimină responsabilitatea făpturii create, El i-a așezat în 

această stare condițională tocmai prin exersarea suverani-

tății Lui, dându-le responsabilități potrivit înțelepciunii 

Lui, iar în virtutea acestei suveranități, El este văzut ca 

Dumnezeu peste toți. Astfel, între suveranitatea lui Dum-

nezeu și responsabilitatea ființei create există o armonie 

perfectă.  

Mulți au spus într-un fel neînțelept că este imposibil 

să demonstrezi unde se sfârșește suveranitatea divină și 

unde începe responsabilitatea ființe create. Iată unde în-

cepe responsabilitatea ființelor create – în rânduiala suve-

rană a Creatorului. În ceea ce privește suveranitatea Lui, 

nu există și nu va exista niciun „capăt” al ei! 

Aș vrea să vă ofer mai multe dovezi că responsabili-

tatea ființei create se bazează pe suveranitatea lui Dumne-

zeu. Cât de multe lucruri sunt relatate în Scriptură care au 

fost drepte pentru că Dumnezeu le-a poruncit, și care n-ar 

fi fost considerate astfel dacă Dumnezeu nu le-ar fi porun-

cit așa! Ce drept avea Adam să „mănânce” din pomii din 

grădină? Permisiunea Creatorului Său (Gen. 2:16) i-a dat 

acest drept, fără de care el ar fi fost un hoț!  

Ce drept avea Israel să „împrumute” bijuteriile și ha-

inele egiptenilor (Exod 12:35)? Niciunul, dacă Iehova nu 

ar fi autorizat acest lucru (Exod 3:22). Ce drept avea Isra-

elul să ucidă atât de mulți miei pentru jertfe? Niciunul, 

dacă nu poruncea Dumnezeu acest lucru. Ce drept avea Is-

rael să îi ucidă pe toți cei ce locuiau în țara Canaanului? 
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Niciun drept, dacă Iehova nu le-ar fi cerut asta. Ce drept 

are soțul să ceară supunere din partea soției lui? Niciunul, 

dacă Dumnezeu nu ar fi rânduit acest lucru. Și putem 

merge mai departe în felul acesta. Responsabilitatea omu-

lui este bazată pe suveranitatea divină. 

Iată încă un exemplu al exersării suveranității abso-

lute a lui Dumnezeu. El i-a plasat pe aleșii Lui într-o stare 

diferită de cea a lui Adam sau a poporului Israel. El i-a așe-

zat pe aceștia într-o stare necondiționată. În legământul 

cel veșnic, Isus Hristos a fost rânduit să fie Capul lor, a luat 

responsabilitățile lor asupra Lui și a produs pentru ei o ne-

prihănire perfectă, nepieritoare și veșnică. Hristos a fost 

așezat într-o stare condițională, căci El a fost „născut sub 

Lege, ca să îi răscumpere pe cei ce erau sub Lege” (Gal. 

4:4-5), doar cu această diferență infinită. Ceilalți au eșuat. 

El nu a eșuat și nu poate să eșueze. Cine L-a plasat pe Hris-

tos în această stare condițională? Dumnezeul Triunic. A 

fost voia suverană cea care L-a rânduit, dragostea suve-

rană cea care L-a trimis, autoritatea suverană cea care I-a 

dat lucrarea de împlinit. 

Înaintea Mijlocitorului au fost puse anumite condi-

ții. El trebuia să fie făcut în asemănarea trupului de păcat, 

trebuia să preamărească Legea și să o facă onorabilă, tre-

buia să poarte toate păcatele tuturor celor din poporul lui 

Dumnezeu, în trupul Său, pe lemn, trebuia să facă ispășire 

deplină pentru aceștia, trebuia să îndure mânia revărsată 

a lui Dumnezeu, trebuia să moară și să fie îngropat. Pe 
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baza împlinirii acestor condiții, El a primit promisiunea 

unei răsplăți:  

„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin sufe-

rință... Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru pă-

cat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, 

și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va ve-

dea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin 

cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit îi va pune pe 

mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și 

va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, Îi 

voi da partea Lui la un loc cu cei mari, și va împărți 

prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuși 

la moarte, și a fost pus în numărul celor fărădelege, 

pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru 

cei vinovați” (Isaia 53:10-12).  

El trebuia să fie cel dintâi născut dintre mai mulți 

frați, trebuia să aibă un popor care avea să fie părtaș glo-

riei Sale. Binecuvântat fie pe veci Numele Lui, pentru că El 

a împlinit aceste condiții și, pentru că El le-a împlinit, Ta-

tăl S-a jurat, cu un jurământ solemn, să-l păstreze în timp 

și să-l binecuvânteze pe veci pe fiecare dintre aceia pentru 

care Fiul Său întrupat a mijlocit. Întrucât El a luat locul 

lor, ei sunt acum părtași locului Lui. Neprihănirea Lui este 

a lor, poziția Lui înaintea lui Dumnezeu este a lor, viața 

Lui este viața lor. Nu există nici măcar o singură condiție 

pe care aceștia să trebuiască să o împlinească, nici măcar 

o responsabilitate de care să se achite ca să intre în ferici-

rea lor veșnică. „Căci printr-o singură jertfă El i-a făcut 
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desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți [puși 

deoparte]” (Evrei 10:14). 

Iată, așadar, suveranitatea lui Dumnezeu manifes-

tată deschis înaintea tuturor, arătată în diferite feluri, prin 

care El a tratat făpturile Sale. O parte dintre îngeri, Adam 

și Israelul au fost așezați într-o stare condițională, conti-

nuarea existenței lor în starea binecuvântată fiind depen-

dentă de ascultarea și fidelitatea lor față de Dumnezeu.  

Totuși, într-un contrast izbitor față de aceștia, 

„turma mică” (Luca 12:32) a primit o stare necondiționată 

și neschimbătoare în legământul lui Dumnezeu, în sfatu-

rile Lui, în Fiul lui Dumnezeu.  

Binecuvântarea lor este dependentă de ceea ce Hris-

tos a făcut pentru ei. „Temelia tare a lui Dumnezeu stă 

nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul îi cunoaște pe 

cei ce sunt ai Lui” (2 Tim. 2:19). Temelia pe care stau așe-

zați aleșii lui Dumnezeu este una perfectă: nimic nu i se 

mai poate adăuga și nimic nu poate fi scăzut din ea (Ecles. 

3:14). Aici, așadar, se găsește cea mai înaltă și mai măreață 

manifestare a suveranității absolute a lui Dumnezeu. Cu 

adevărat, „El are milă de cine vrea și împietrește pe cine 

vrea” (Rom. 9:18). 
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7 
IMUTABILITATEA                          
LUI DUMNEZEU 

 

Imutabilitatea [caracterul neschimbător, n.tr.] este 

una dintre perfecțiunile divine insuficient analizate. Ea este 

una dintre trăsăturile Creatorului care Îl deosebesc de toate 

ființele create de El. Dumnezeu este perpetuu același: El nu 

este expus schimbării în ființa Lui, în atributele Sale sau în 

hotărârile Sale. De aceea, Dumnezeu este comparat cu o 

„Stâncă” (Deut. 32:4) ce rămâne nemișcată, atunci când în-

treg oceanul care o înconjoară se află într-o stare fluctuantă 

continuă. Chiar dacă toate făpturile create sunt schimbă-

toare, Dumnezeu rămâne neschimbător. Pentru că Dumne-

zeu nu are început și nici sfârșit, El nu poate cunoaște 

schimbarea. El este veșnic „Tatăl luminilor, în care nu este 

nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). 

În primul rând, Dumnezeu este neschimbător în 

esența Lui. Natura și ființa Lui sunt infinite, așa încât El 

nu este subiectul niciunui fel de schimbare. Nu a existat 

niciodată o vreme când Dumnezeu să nu fi fost în ființă. 

Nu va exista niciodată un moment când El va înceta să 



80 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

existe. Dumnezeu nu a evoluat, nu a crescut și nici nu S-a 

îmbunătățit cu ceva. Tot ceea ce El este astăzi, El a fost 

dintotdeauna și așa va rămâne pe veci. „Eu sunt Domnul, 

Eu nu Mă schimb” (Mal. 3:6) este afirmația Lui categorică. 

El nu Se poate schimba în mai bine, căci este deja perfect 

și, întrucât este perfect, El nu poate să Se schimbe nici în 

mai rău. Fiind întru totul neafectat și neinfluențat de 

vreun lucru din afara propriei Persoane, îmbunătățirea 

sau deteriorarea Lui este imposibilă. El este perpetuu ace-

lași. Doar El poate spune: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 

3:14). El este complet neinfluențat de trecerea timpului. Pe 

obrazul Veșniciei nu se găsește nici măcar o singură zbâr-

citură. De aceea, puterea Lui nu se poate diminua nicio-

dată, după cum nici gloria Lui nu se va disipa vreodată. 

În al doilea rând, Dumnezeu este neschimbător în 

atributele Sale. Oricare ar fi fost atributele lui Dumnezeu 

înainte de chemarea în existență a universului, exact ace-

leași sunt și acum și vor rămâne așa pentru totdeauna. 

Acest lucru este necesar să fie așa, pentru că ele sunt per-

fecțiunile și calitățile esenței Ființei Sale. Semper idem (în-

totdeauna același) este scris pe fiecare dintre acestea.  

Puterea Lui este nediminuată, înțelepciunea Lui a ră-

mas aceeași și sfințenia Lui este nepătată. Atributele lui 

Dumnezeu nu se pot schimba după cum Dumnezeirea nu 

poate înceta să existe. Veracitatea1 Lui este neschimbătoare, 

 
1 veracitate – caracter veridic, veridicitate, autenticitate, fidelitate. 
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căci Cuvântul Lui „dăinuiește în veci în ceruri” (Ps. 119:89). 

Dragostea Lui este veșnică: „Te iubesc cu o iubire veșnică” 

(Ier. 31:3) și „Isus... fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în 

lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1). Îndurarea Lui nu 

încetează să existe, întrucât și ea ține „în veci” (Ps. 100:5). 

În al treilea rând, Dumnezeu este neschimbător în 

sfaturile Sale. Voia Lui nu variază niciodată. Probabil că 

unii sunt gata să obiecteze față de acest lucru, pretinzând 

că ar trebui să citim următoarele: „I-a părut rău Domnului 

că l-a făcut pe om” (Gen. 6:6). Primul răspuns al nostru 

este următorul: atunci se contrazic oare Scripturile? Nu, 

acest lucru nu poate fi acceptat. Numeri 23:19 este sufici-

ent de clar: „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un 

fiu al omului, ca să-I pară rău”. Așa este și în 1 Samuel 

15:29: „Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu Se căiește, 

căci nu este un om ca să-I pară rău”. Explicația este foarte 

simplă. Atunci când vorbește despre Sine, Dumnezeu Își 

adaptează frecvent limbajul la abilitatea noastră limitată 

de pricepere. El Se descrie ca și cum ar fi îmbrăcat cu 

membre trupești, ca și cum ar avea ochi, urechi și mâini 

etc. El vorbește despre Sine ca și cum S-ar fi „trezit” (Ps. 

78:65), ca și cum S-ar „trezi dis-de-dimineață” (Ier. 7:13, 

cf. KJV), și totuși El nici nu doarme și nici nu ațipește. 

Atunci când El marchează o schimbare în felul de a lucra 

cu oamenii, El Își descrie comportamentul prin expresia 

„I-a părut rău”. Da, Dumnezeu este neschimbător în pla-

nul Său. „Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și 
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de chemarea făcută” (Rom. 11:29). Așa trebuie să stea lu-

crurile, întrucât „hotărârea Lui este luată, cine I se va îm-

potrivi? Ce-I dorește sufletul, aceea face” (Iov 23:13). 

Planul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată.  

Două lucruri îl determină pe om să-și schimbe păre-

rea și să-și întoarcă planurile: lipsa abilității de a anticipa 

totul, sau lipsa puterii de a împlini ceea ce și-a propus.  

Totuși, întrucât Dumnezeu este deopotrivă atotștiu-

tor și atotputernic, El nu are nicio nevoie să-Și revizuiască 

hotărârile. Nu, ci „sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și 

planurile inimii Lui din neam în neam” (Ps. 33:11). Acesta 

este motivul pentru care citim despre „nestrămutarea ho-

tărârii Lui” (Evrei 6:17). 

Iată cum putem observa distanța infinită care separă 

cea mai înaltă creatură de Cel ce a creat-o. Calitatea de fi-

ință creată și caracterul schimbător sunt termeni înrudiți. 

Dacă ființa creată n-ar fi fost schimbătoare prin natura ei, 

n-ar mai fi fost o ființă creată, ci ar fi fost Dumnezeu.  

Prin natura noastră, noi suntem înclinați către ni-

micnicie, pentru că suntem creați din nimic. Nimic nu 

oprește anihilarea noastră, decât voia și puterea susțină-

toare a lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate susține pe sine 

nici măcar un singur moment. Noi suntem cu totul depen-

denți de Creatorul nostru, pentru fiecare gură de aer pe 

care o respirăm. Alături de psalmist, putem cu bucurie să 

susținem și noi că El „ne-a păstrat sufletul în viață” (Ps. 
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66:9). Conștientizarea acestui lucru ar trebui să ne deter-

mine să ne smerim sub simțământul nimicniciei noastre 

în prezența Aceluia în care „avem viața, mișcarea și ființa” 

(F.A. 17:28). 

Fiind niște creaturi decăzute, noi suntem nu doar 

schimbători, ci tot ceea ce se găsește în noi este contrar lui 

Dumnezeu.  

Ca atare, noi suntem niște „stele rătăcitoare” (Iuda 

13), ieșite de pe orbita normală. „Cei răi sunt ca marea în-

furiată, care nu se poate liniști” (Isaia 57:20). Omul decă-

zut este schimbător. Cuvintele lui Iacov despre Ruben se 

aplică în totalitate tuturor urmașilor lui Adam: „năvalnic 

ca apele” (Gen. 49:4, cu sensul de nestatornic – n.tr.). As-

tfel, a lua aminte la acel avertisment – „nu vă mai încredeți 

dar în om” (Isaia 2:22) - este nu doar un semn al evlaviei, 

ci și parte din ce înseamnă înțelepciunea. Nu putem de-

pinde de nicio ființă omenească. „Nu vă încredeți în cei 

mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor” (Ps. 146:3).  

Dacă eu sunt neascultător față de Dumnezeu, merit să 

fiu înșelat și dezamăgit de colegii mei. Oamenii care te plac 

astăzi, mâine te pot disprețui. Mulțimea care a strigat, 

„Osana Fiul lui David!” (Matei 21:8) și-a schimbat rapid ura-

lele pe scrâșnetul: „Ia-L, ia-L, răstignește-L!” (Ioan 19:15). 

Iată aici un motiv de mângâiere solidă. Natura ome-

nească nu este un lucru pe care să ne putem baza, dar ne 

putem baza pe Dumnezeu! Oricât de instabil aș fi și oricât 
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de schimbători se pot dovedi prietenii mei, Dumnezeu to-

tuși nu Se schimbă. Dacă El S-ar fi schimbat asemenea 

nouă, dacă El ar fi dorit un lucru astăzi, și un altul mâine, 

dacă El ar fi fost controlat de capricii, cine ar fi putut să 

aibă încredere în El? Dar, toată lauda fie adusă Numelui 

Său glorios, El rămâne întotdeauna același. Planul Lui este 

fix, voia Lui este stabilă, iar Cuvântul Lui este sigur. Iată, 

așadar, o Stâncă pe care ne putem așeza ferm picioarele, în 

timp ce torentul puternic spală și duce departe toate lucru-

rile din jurul nostru. Permanența caracterului lui Dumne-

zeu garantează împlinirea promisiunilor Lui: „Pot să se 

mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea 

nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se 

va clătina, zice Domnul, care are milă de tine” (Isaia 54:10). 

Iată aici o încurajare la rugăciune. „Ce mângâiere ar 

putea exista să te rogi unui dumnezeu care, asemenea ca-

meleonului, Și-ar schimba culoarea în fiecare clipă? Cine 

s-ar duce cu o petiție la un prinț pământesc care ar fi atât 

de schimbător încât să aprobe acea petiție astăzi, și să o 

abroge a doua zi?” (Stephen Charnock, 1670). 

Dacă cineva ar întreba – dar la ce ne este de folos să 

ne rugăm Unuia a Cărui voie este deja stabilită? – răspun-

sul nostru este următorul: pentru că El cere acest lucru. 

Ce binecuvântare ne-a promis Dumnezeu fără să ne ceară 

să o căutăm? „Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, 

dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14), 

iar El a dorit tot ce este spre binele copiilor Lui. A cere 
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vreun lucru care este contrar voii Lui nu este rugăciune, ci 

răzvrătire fățișă. 

În caracterul neschimbător al lui Dumnezeu se gă-

sește și groaza celui rău. Cei care Îl sfidează pe Dumnezeu, 

care încalcă poruncile Lui, care n-au nicio preocupare pen-

tru gloria Lui și care își trăiesc viețile ca și cum El n-ar 

exista, nu trebuie să își închipuie că, atunci când vor striga 

la El după îndurare, în ziua de apoi, El Își va schimba voia, 

va abroga Cuvântul Lui și Își va retrage avertismentele 

Sale înfricoșătoare. Nu, căci El a afirmat: „De aceea și Eu, 

voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă voi 

îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, 

tot nu-i voi asculta” (Ezec. 8:18). Dumnezeu nu Se va con-

trazice pe Sine pentru a face pe plac poftelor lor. Dumne-

zeu este sfânt, și sfințenia Lui este neschimbătoare. De 

aceea, Dumnezeu urăște păcatul, și îl urăște veșnic. De aici 

provine și caracterul veșnic al pedepsei aplicată tuturor 

celor care mor în păcatele lor. 

„Imutabilitatea divină are o față luminoasă și una în-

tunecată, asemenea norului care s-a interpus între 

evrei și armata egipteană. Ea garantează punerea în 

aplicare a avertismentelor Lui și împlinirea promisiu-

nilor Lui. Ea distruge nădejdea de care se bucură cel 

vinovat în închipuirea lui, prin care crede că Dumne-

zeu va fi numai bunătate față de creaturile Sale fragile 

și greșite, și că le va trata mult mai ușor decât ne de-

termină să ne așteptăm afirmațiile făcute în Cuvântul 

Său. Noi ne împotrivim acestor speculații îndrăznețe și 
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amăgitoare pe marginea adevărului solemn care ne 

spune că Dumnezeu este neschimbător în veracitatea 

și planurile Sale, în credincioșie și dreptate” (John 

Dick, 1850).
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8 
SFINȚENIA                                            

LUI DUMNEZEU 
 

„Cine nu se va teme, Doamne și cine nu va slăvi Nu-

mele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt” (Apoc. 15:4). Doar 

Dumnezeu este sfânt în sens independent, infinit și nes-

chimbător. În Scriptură, El este denumit frecvent prin ex-

presia „SFÂNTUL”, și El este astfel pentru că suma tuturor 

perfecțiunilor morale se găsește în El. El este puritatea ab-

solută, nepătată nici măcar de umbra păcatului. „Dumne-

zeu este lumină, și în El nu este întuneric” (1 Ioan 1:5).  

Sfințenia este însăși trăsătura primordială a naturii 

divine: marele Dumnezeu este „minunat în sfințenie” 

(Exod 15:11). Acesta este motivul pentru care citim: „Ochii 

Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să 

privești nelegiuirea” (Hab. 1:13). Așa cum puterea lui 

Dumnezeu este contrariul slăbiciunii naturale a ființei cre-

ate, și așa cum înțelepciunea Lui se află în contrast com-

plet cu cel mai mărunt defect al înțelepciunii sau nebuniei, 

tot așa și sfințenia Lui constituie însăși antiteza tuturor 

imperfecțiunilor sau pângăririlor morale. În vechime, 
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Dumnezeu rânduise cântăreți în Israel „care să laude fru-

musețea sfințeniei” (2 Cron. 20:21, cf. KJV). „Puterea este 

brațul lui Dumnezeu, atotștiința este ochiul Lui, îndurarea 

este inima Lui, veșnicia este durata Lui, dar sfințenia este 

frumusețea Lui” (S. Charnock). Aceasta este trăsătura Lui 

care Îl face în mod suprem să fie îndrăgit de cei care sunt 

eliberați de sub stăpânirea păcatului. Iată un accent clar 

pus pe această trăsătură perfectă a lui Dumnezeu: 

„Dumnezeu este mai adesea prezentat ca fiind sfânt de-

cât atotputernic, și este prezentat și ilustrat mai mult 

prin această parte a demnității Sale decât prin oricare 

alta. Acesta este un epitet mai ferm atribuit Numelui 

Său decât oricare altul. Nu vei găsi niciodată expresia 

,Numele Lui puternic’ sau ,Numele Lui înțelept’, ci ‚Nu-

mele Lui măreț’ și, mai mult decât orice, ‚Numele Lui 

sfânt’. Acesta este cel mai mare titlu de onoare, și în 

acest titlu este ilustrată măreția și caracterul onorabil 

al Numelui Său” (S. Charnock). 

Spre deosebire de toate celelalte, această perfecțiune 

este celebrată cu toată solemnitatea înaintea scaunului de 

domnie din ceruri, unde serafimul strigă: „Sfânt, sfânt, 

sfânt este Domnul oștirilor” (Isaia 6:3). Dumnezeu însuși 

subliniază această trăsătură ca fiind distinctă de celelalte: 

„Am jurat odată pe sfințenia Mea” (Ps. 89:35). Dumnezeu 

jură pe „sfințenia” Lui, pentru că ea este o expresie mai 

deplină a Persoanei Sale decât orice altceva. De aceea, noi 

suntem îndemnați: „Cântați-I Domnului, voi cei iubiți de 

El, măriți prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt” (Ps. 
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30:4). „Se poate spune că sfințenia este un atribut tran-

scendental al Lui, adică, dacă ar fi să folosim expresia 

aceasta, ea curge prin tot restul atributelor Lui și aruncă o 

strălucire asupra acestora. Este un fel de atribut al atribu-

telor” (J. Howe, 1670). Iată de ce citim despre „frumusețea 

Domnului” (Ps. 27:4), care nu este altceva decât „podoaba 

sfințeniei” Lui (Ps. 110:3). 

„Întrucât sfințenia pare să pretindă o superioritate în 

fața tuturor celorlalte perfecțiuni ale Lui, așa este și 

gloria tuturor celorlalte: întrucât este gloria Dumneze-

irii, așa este gloria fiecărei perfecțiuni din Dumnezeire. 

Așa cum puterea Lui este tăria lor, și sfințenia Lui este 

frumusețea lor. După cum toate ar fi slabe fără atotpu-

ternicia care să le sprijine, tot așa toate ar fi urâte fără 

sfințenia care să le împodobească. Dacă aceasta ar fi 

pângărită, tot restul atributelor Lui ar pierde cinstea 

lor, la fel cum în clipa când soarele și-ar pierde lumina, 

și-ar pierde și căldura, puterea și virtuțile care dau vi-

ață. După cum sinceritatea este strălucirea fiecărui har 

dintr-un creștin, așa puritatea este splendoarea fiecă-

rui atribut din Dumnezeire. Dreptatea Lui este o drep-

tate sfântă, înțelepciunea Lui este o înțelepciune sfântă 

și puterea Lui este un „braț sfânt’ (Ps. 98:1). Adevărul 

Lui sau promisiunea Lui constituie o făgăduință sfântă 

(cf. Ps. 105:42). Numele Lui, care semnifică toate atri-

butele Sale, în conjuncție, este ,sfânt’ (Ps. 103:1)” (S. 

Charnock). 

Sfințenia lui Dumnezeu este descoperită în lucrările 

Lui. „Domnul este drept în toate căile Lui, și milostiv 

[sfânt, cf. KJV] în toate faptele Lui” (Ps. 145:17). Din El nu 
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pot izvorî decât lucruri perfecte. Sfințenia este regula tu-

turor acțiunilor Lui. La început, El a declarat că a făcut 

toate lucrurile „foarte bune” (Gen. 1:31), lucru pe care El 

nu l-ar fi putut face dacă ar fi fost ceva imperfect sau necu-

rat în ele. Omul a fost făcut „fără prihană” (Ecles. 7:29), 

după chipul și asemănarea Creatorului lui. Îngerii care au 

căzut au fost și ei creați sfinți, căci ni se spune că „nu și-au 

păstrat vrednicia” (Iuda 6). Despre Satana este scris: „Ai 

fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, 

până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine” (Ezec. 28:15). 

Sfințenia lui Dumnezeu este manifestată în Legea 

Lui. Acea lege interzice păcatul în toate formele lui: atât în 

cele mai rafinate cât și în cele mai grosolane, în intenția 

minții și în contaminarea trupului, în dorința secretă și în 

acțiunea deschisă. De aceea, noi citim în Cuvânt că „Legea, 

negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și 

bună” (Rom. 7:12). Da, „poruncile Domnului sunt curate și 

luminează ochii. Frica de Domnul este curată, și ține pe 

vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt 

drepte” (Ps. 19:8-9). 

Sfințenia lui Dumnezeu este manifestată cel mai 

bine la Cruce. Ispășirea ilustrează într-un fel minunat și 

totuși de o solemnitate infinită sfințenia nelimitată a lui 

Dumnezeu și dezgustul Lui față de păcat. Cât de vrednic 

de urât trebuie să fi fost pentru Dumnezeu ca El să pedep-

sească păcatul până la capăt atunci când acesta I-a fost im-

putat Fiului Său! 
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„Nici măcar toate potirele judecății care au fost sau vor 

fi revărsate asupra lumii rele, nici cuptorul de foc al 

conștiinței păcătosului, nici sentința ireversibilă pro-

nunțată împotriva demonilor rebeli și nici suspinele 

făpturilor condamnate nu ne oferă o demonstrare atât 

de profundă a disprețului lui Dumnezeu față de păcat 

pe cât ne oferă mânia lui Dumnezeu dezlănțuită asupra 

Fiului Său! Sfințenia divină nu a fost manifestată nicio-

dată mai frumos sau mai iubitor decât în clipa când fața 

Mântuitorului nostru a fost desfigurată în mijlocul sus-

pinelor Sale, în momentul morții. El însuși recunoaște 

acest lucru în Psalmul 22. Când Dumnezeu Și-a întors 

fața zâmbitoare de la El și I-a înfipt cuțitul Său ascuțit în 

inimă, lucru care a forțat acel strigăt groaznic din partea 

Lui – ‚Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 

părăsit?’ – El adoră această perfecțiune a lui Dumnezeu 

– ‚Tu ești Cel Sfânt’ (v. 3)” (S. Charnock). 

Întrucât Dumnezeu este sfânt, El urăște toate păca-

tele. El iubește orice lucru care este în conformitate cu le-

gile Lui și este dezgustat de orice lucru contrar acestora. 

Cuvântul Lui afirmă clar că „Domnul îi urăște pe oamenii 

stricați” (Prov. 3:32). Și iar, „gândurile rele sunt urâte 

Domnului” (Prov. 15:26).  

Prin urmare, El trebuie să pedepsească păcatul. Pă-

catul nu mai poate exista fără a cere pedeapsa din partea 

Lui și fără a implica disprețul Lui față de păcat. Dumnezeu 

i-a iertat adesea pe păcătoși, dar El nu iartă niciodată pă-

catul. Păcătosul este iertat doar pe baza faptului că un Al-

tul a purtat pedeapsa lui, căci „fără vărsare de sânge, nu 
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este iertare” (Evrei 9:22). De aceea, ni se spune că „Dom-

nul Se răzbună pe potrivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii 

Lui” (Naum 1:2). Dumnezeu i-a alungat pe primii noștri 

părinți din grădina Edenului pentru un singur păcat. Tot 

așa, pentru un singur păcat, toți urmașii din Canaan au 

căzut sub un blestem care rămâne asupra lor până în ziua 

de astăzi. Moise a fost exclus din Canaan pentru un singur 

păcat. Slujitorul lui Elisei a fost lovit cu lepră pentru un 

singur păcat. Anania și Safira au fost luați de pe pământul 

celor vii pentru un singur păcat. 

Descoperim aici dovada inspirației divine a Scriptu-

rilor. Oamenii neregenerați nu cred în realitate în sfințe-

nia lui Dumnezeu. Ceea ce gândesc despre caracterul Lui 

este întru totul strâmb. Ei trag o speranță deșartă că mila 

Lui va compensa orice altceva. „Ți-ai închipuit că Eu sunt 

ca tine” (Ps. 50:21) este acuzația lui Dumnezeu față de ei. 

Ei se gândesc doar la un „Dumnezeu” făcut după inimile 

lor rele. De aceea, ei continuă într-o viață de nebunie. Sfin-

țenia este astfel atribuită naturii divine și caracterului din 

Scripturi, încât demonstrează clar natura lor supraome-

nească. Caracterul atribuit „zeităților” din antichitate și 

din păgânismul modern este tocmai opusul acelei purități 

imaculate care Îi aparține adevăratului Dumnezeu. Un 

Dumnezeu indescriptibil de sfânt, care manifestă cel mai 

mare dezgust față de toate păcatele, n-a fost niciodată in-

ventat de vreunul dintre urmașii decăzuți ai lui Adam! 

Adevărul este că nimic nu dovedește mai bine depravarea 
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îngrozitoare a inimii omului și a vrăjmășiei lui împotriva 

Dumnezeului cel viu decât să-L aibă înaintea ochilor lui pe 

Acela care este infinit și neschimbător de sfânt. Propria 

idee despre păcat este practic limitată la ceea ce lumea nu-

mește „crimă”. Orice lucru care trece dincolo de aceasta, 

omul îl etichetează ca „defect”, „greșeală” sau „infirmi-

tate”. Și chiar acolo unde păcatul este însușit, imediat se 

aduc scuze și explicații pentru acesta. 

Dumnezeul pe care vasta majoritate a pretinșilor 

creștini îl „iubesc” este privit foarte mult asemenea unui 

bătrânel indulgent, care nu are nicio reacție față de „micile 

lor nebunii”, care face cu ochiul în mod nepăsător la „in-

discrețiile” tinerești ale lor. Dar Cuvântul spune: „Tu îi 

urăști pe cei ce fac fărădelegea” (Ps. 5:5). Și iarăși, „Dum-

nezeu este zilnic mânios pe cel rău” (Ps. 7:11, cf. KJV). Dar 

oamenii refuză să creadă în acest Dumnezeu și își scrâș-

nesc dinții când ura Lui față de păcat este adusă cu credin-

cioșie în atenția lor. Nu, nu a fost mai posibil ca omul pă-

cătos să își închipuie un Dumnezeu sfânt decât ca să creeze 

iazul de foc în care va fi chinuit în veci de veci! 

Întrucât Dumnezeu este sfânt, a fi acceptat de El pe 

temeiul faptelor ființei create este un lucru complet impo-

sibil. O ființă decăzută n-ar putea să creeze o lume după 

cum nu poate crea vreun lucru care să capete aprobarea 

Purității infinite. Ar putea întunericul să locuiască împre-

ună cu Lumina? Ar putea Cel Imaculat să Își găsească plă-

cerea în „haine mânjite” (Isaia 64:6)? Până și cele mai 
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bune lucruri pe care omul păcătos le poate face sunt pân-

gărite. Un pom corupt nu poate să dea roade bune. Dum-

nezeu S-ar nega pe Sine și ar strica perfecțiunile Sale dacă 

El ar socoti ca neprihănit și sfânt ceea ce nu este astfel în 

sine, și nimic nu poate fi sfânt dacă are cea mai mică pată 

asupra lui, lucru contrar naturii lui Dumnezeu. Dar bine-

cuvântat fie Numele Său că sfințenia pe care El o cere a 

fost obținută în Isus Hristos, Domnul nostru, prin harul 

Lui. Fiecare sărman păcătos care a fugit la El găsindu-și 

refugiul în El, este „acceptat în Cel Preaiubit” (Efes. 1:6, cf. 

KJV). Aleluia! 

Întrucât Dumnezeu este sfânt, cea mai bună moda-

litate de apropiere de El este reverența supremă. „Dumne-

zeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților, și de 

temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui” (Ps. 89:7).  

Apoi, „Înălțați-L pe Domnul, Dumnezeul nostru, și 

închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este 

sfânt” (Ps. 99:5). Da, „înaintea așternutului picioarelor 

Lui”, în cea mai de jos postură a umilinței, plecați înaintea 

Lui. Când Moise s-a apropiat de rugul aprins, Dumnezeu a 

spus: „Scoate-ți încălțările din picioare” (Exod 3:5). El tre-

buie slujit „cu frică” (Ps. 2:11). Pentru Israel, cerința Lui a 

fost aceasta: „Voi fi sfințit de cei ce se apropie de Mine, și 

voi fi proslăvit în fața întregului popor” (Lev. 10:3). Cu 

cât sunt inimile noastre mai uimite de sfințenia Lui de 

nedescris, cu atât mai acceptabilă va fi apropierea noas-

tră de El. 



CAPITOLUL 8. SFINȚENIA LUI DUMNEZEU  95 

Deoarece Dumnezeu este sfânt, ar trebui să dorim să 

ne asemănăm Lui. Porunca Lui este: „Fiți sfinți, căci Eu 

sunt sfânt” (1 Petru 1:16). Noi nu suntem chemați să fim 

atotputernici sau atotștiutori cum este Dumnezeu, ci 

„după cum Cel ce ne-a chemat este sfânt, să fim și noi sfinți 

în toată purtarea noastră” (1 Petre 1:15). 

„Aceasta este calea esențială de a-L onora pe Dumne-

zeu. Noi nu Îl glorificăm atât de mult pe Dumnezeu 

prin admirațiile noastre elevate, prin expresiile orato-

rice sau slujirile pompoase făcute pentru El, pe cât o 

facem atunci când aspirăm la a avea părtășie cu El cu 

niște suflete curate și la a trăi pentru El trăind aseme-

nea Lui” (S. Charnock). 

De aceea, întrucât doar Dumnezeu este Sursa și Iz-

vorul sfințeniei, haideți să căutăm cu sârguință sfințenia 

de la El, și ca rugăciunile noastre zilnice să fie ca El să ne 

„sfințească pe deplin; și duhul nostru, sufletul nostru și 

trupul nostru să fie păzite întregi, fără prihană, [până] la 

venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tes. 5:23). 



 

  



97 

9 
PUTEREA                                            

LUI DUMNEZEU 
 

Nu putem avea o concepție corectă despre Dumnezeu 

dacă nu credem că El este atotputernic și atotînțelept. Acela 

care nu poate face ceea ce voiește și care nu poate împlini 

tot ce găsește de cuviință nu poate fi Dumnezeu. După cum 

Dumnezeu are o voință de a împlini ceea ce consideră că 

este bine, tot așa El are puterea de a împlini voia Lui. 

„Puterea lui Dumnezeu este acea abilitate și tărie prin 

care El împlinește orice dorește, orice consideră cuve-

nit înțelepciunea Sa infinită și orice poate hotărî puri-

tatea infinită a voinței Sale… Așa cum sfințenia este 

frumusețea tuturor atributelor lui Dumnezeu, puterea 

este ceea ce le dă viață și acțiune tuturor perfecțiunilor 

naturii divine. Cât de zadarnice ar fi planurile veșnice, 

dacă puterea Lui nu ar interveni să le pună în aplicare. 

Fără putere, îndurarea Lui n-ar fi decât o compasiune 

firavă, promisiunile Lui ar fi un sunet sec, iar avertis-

mentele Lui o banală sperietoare de ciori. Puterea lui 

Dumnezeu este asemenea Lui – infinită, veșnică, de ne-

pătruns. Ființele create nu o pot măsura, înfrâna sau 

împiedica” (Stephen Charnock). 
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„Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că 

puterea este a lui Dumnezeu” (Ps. 62:11). „Odată a vorbit 

Dumnezeu”, și nimic altceva nu este necesar! „Cerul și pă-

mântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 

24:35). „Odată a vorbit Dumnezeu” - cât de bine se potri-

vește acest lucru măreției Sale divine! Noi, sărmanii mu-

ritori, putem vorbi adesea, și totuși să nu fim auziți. El 

vorbește o singură dată, iar tunetul puterii Sale este auzit 

de la mare depărtare. 

„Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I 

răsune glasul, cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat să-

geți și i-a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăs-

netului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor, și 

s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, 

la vuietul suflării nărilor Tale” (Ps. 18:13-15). 

„Odată a vorbit Dumnezeu” - iată autoritatea Lui 

neschimbătoare. „Căci, în cer, cine se poate asemăna cu 

Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?” (Ps. 

89:6). „Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea 

Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pă-

mântului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, 

nici să-I zică - Ce faci?” (Dan. 4:35). Acest lucru a fost ma-

nifestat pe față atunci când Dumnezeu S-a întrupat și a lo-

cuit printre oameni. El i-a spus leprosului: „Da, vreau, fii 

curățit! Îndată a fost curățită lepra lui” (Matei 8:3). În fața 

celui care era așezat în mormânt deja de patru zile, El a 

strigat: „Lazăre, ieși afară!”, și mortul a ieșit din mormânt. 
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Furtuna și valurile agitate au fost alungate cu un singur 

cuvânt rostit de El. Nici măcar o legiune de demoni n-a 

putut să se împotrivească poruncii Sale plină de autori-

tate. 

Puterea este a lui Dumnezeu și doar a Lui. Nicio fi-

ință creată din întregul Univers nu are măcar un atom de 

putere, cu excepția puterii pe care Dumnezeu i-o dă. Dar 

puterea lui Dumnezeu nu este căpătată de altundeva, și ea 

nici nu depinde de recunoașterea ei de o altă autoritate. Ea 

Îi aparține inerent Lui. 

„Puterea lui Dumnezeu este asemenea Lui, existentă în 

sine și susținută prin sine. Nici măcar cei mai puternici 

oameni nu pot adăuga o umbră de putere la cea pe care 

o are Cel Atotputernic. El nu stă așezat pe un scaun de 

domnie susținut de cineva și nimeni nu Îi dă o mână de 

ajutor. Curtea Lui nu este întreținută de curtenii Săi, și 

nici nu Își împrumută splendoarea de la făpturile cre-

ate de El. El este în Sine marele Izvor central și Origi-

nea oricărei puteri” (C. H. Spurgeon). 

Nu doar că întreaga creație aduce mărturie în favoa-

rea puterii imense a lui Dumnezeu, ci ea aduce mărturie și 

independenței Sale totale față de toate lucrurile create. 

Iată provocarea pe care El o face: „Unde erai tu când am 

întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a ho-

tărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat 

peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus 

piatra din capul unghiului?” (Iov 38:4-6). Cum este făcută 

una cu țărâna mândria omului! 
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„Puterea este de asemenea folosită ca Nume al lui 

Dumnezeu, ‚Fiul omului șezând la dreapta Puterii’ 

(Marcu 14:62), adică la dreapta lui Dumnezeu. Dumne-

zeu și puterea sunt atât de inseparabili, încât cei doi 

termeni răspund reciproc unul altuia. Așa cum esența 

Lui este imensă, neputând fi limitată în spațiu, așa cum 

ea este veșnică, neputând fi măsurată în timp, tot așa 

este și atotputernicia Lui, neputând fi limitată în acți-

unile ei” (S. Charnock). 

„Și acestea sunt doar marginile căilor Sale, și numai 

adierea lor ușoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor 

Lui puternice cine-l va auzi?” (Iov 26:14). Cine poate să mă-

soare toate monumentele puterii Lui? Până și lucrurile care 

ilustrează puterea Lui în creația vizibilă sunt dincolo de ca-

pacitatea noastră de înțelegere, așa că suntem tot mai puțin 

capabili să cuprindem cu mintea ce este Atotputernicia în 

sinea ei. În natura lui Dumnezeu se găsește infinit mai 

multă putere decât este exprimat prin toate lucrările Lui. 

În creație, providență și răscumpărare, noi putem 

vedea parte din căile Lui, dar în acestea se vede doar o păr-

ticică din puterea Lui. Remarcabil este că acest lucru este 

scos la iveală: „acolo este ascunsă tăria Lui” (Hab. 3:4). Cu 

greu ne putem imagina ceva mai grandios decât imaginea 

acestui întreg capitol, și totuși nimic din ceea ce este con-

ținut în el nu depășește noblețea acestei afirmații. Profetul 

L-a văzut, în vedenia Lui, pe Dumnezeul cel puternic îm-

prăștiind dealurile și răsturnând munții, lucruri despre 

care cineva s-ar gândi că este o demonstrare uimitoare a 
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puterii Sale. Nu, spune versetul nostru, ci aceea este mai 

degrabă „ascunderea” decât manifestarea puterii Lui. Care 

este sensul? Iată-l: puterea lui Dumnezeu este atât de ne-

cuprins, atât de imensă și atât de imposibil de controlat, 

încât convulsiile înfricoșate pe care El le produce în natură 

mai degrabă ascund decât să reveleze puterea Lui infinită! 

Este un lucru foarte frumos să punem alături și să 

conectăm următoarele pasaje biblice: El „umblă pe înălți-

mile mării” (Iov 9:8), lucru care exprimă puterea de ne-

controlat a lui Dumnezeu. „El înfășoară norii” (Iov 22:14), 

ceea ce vorbește despre imensitatea prezenței Sale. El 

„umblă pe aripile vântului” (Ps. 104:3), ceea ce semnifică 

hotărârea uimitoare a acțiunilor Lui. Această ultimă ex-

presie este foarte grăitoare. Ea nu spune că El „zboară” 

sau „aleargă”, ci că El „umblă” și aceasta chiar pe „aripile 

vântului” – pe cel mai năvalnic dintre elementele naturii, 

agitat până la maximum și care mătură în calea lui totul 

cu o rapiditate aproape de neconceput, și totuși acestea 

sunt sub picioarele Lui, sub controlul Lui perfect! 

Haideți să ne îndreptăm acum privirile către puterea 

lui Dumnezeu manifestată în creație. „Ale Tale sunt ceru-

rile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde 

ea. Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua” (Ps. 89:11-12).  

Înainte ca omul să se apuce de lucru, el trebuie să 

aibă deopotrivă materiale și unelte, dar Dumnezeu a înce-

put cu nimic, și doar prin Cuvântul Lui a făcut toate lucru-

rile din nimic. Mintea noastră nu poate concepe așa ceva. 
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„Căci el zice, și se face; poruncește, și ce poruncește, ia fi-

ință” (Ps. 33:9). Materia primordială I-a auzit glasul. 

„Dumnezeu a spus, Să fie... și așa a fost” (Gen. 1). Am pu-

tea și noi să exclamăm foarte bine: „Brațul tău este puter-

nic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată” (Ps. 

89:13). 

„Cine este acela care privește în sus pe cerul nopții și, 

cu ochiul rațiunii, să îi poată vedea minunățiile care se 

desfășoară înaintea lui, și să nu se întrebe: din ce au 

fost făcute aceste lucruri minunate? Un lucru uimitor 

este că ele au fost produse fără materie. Ele au izvorât 

din nimic. Țesătura impresionantă a naturii universale 

a izvorât din nimic. Ce instrumente au fost folosite de 

Arhitectul suprem pentru a croi părțile acestuia cu 

atâta frumusețe deosebită și să îi dea întregului o stră-

lucire atât de minunată? Cum au fost toate acestea co-

nectate într-o structură atât de fin proporționată și atât 

de nobil finisată? Un simplu cuvânt a împlinit totul. ‚Să 

fie’, a spus Dumnezeu. El nu a adăugat nimic altceva, 

și dintr-o dată edificiul minunat a apărut, împodobit cu 

orice frumusețe, ilustrând nenumăratele perfecțiuni și 

declarând lauda mărețului Creator în mijlocul serafi-

milor uluiți. ,Cerurile au fost făcute prin Cuvântul 

Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui’ 

(Ps. 33:6)” (James Hervey, 1789). 

Să ne gândim la puterea lui Dumnezeu manifestată 

în lucrarea de ocrotire a creației. Nicio ființă creată nu are 

puterea de a se ocroti pe sine. „Crește papura fără baltă? 

Crește trestia fără umezeală?” (Iov 8:11).  
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Atât omul cât și fiarele sălbatice ar pieri dacă n-ar 

exista ierburi care să le servească drept hrană, dar plantele 

s-ar ofili și ar muri dacă pământul nu ar fi împrospătat de 

ploaia care le face să rodească. De aceea, Dumnezeu este 

denumit Păstrătorul sau Ocrotitorul „oamenilor și dobi-

toacelor” (Ps. 36:6), „care ține toate lucrurile prin Cuvân-

tul puterii Lui” (Evrei 1:3). Ce minunăție a puterii divine 

este viața prenatală a fiecărei ființe omenești! Chiar faptul 

că un copil poate să trăiască atâtea luni la rând într-un 

pântece atât de strâmt și fără a respira este un lucru de 

neconceput fără puterea lui Dumnezeu. Cu adevărat El 

este Cel care „ne-a păstrat sufletul cu viață” (Ps. 66:9). 

Păzirea pământului de violența mării este o altă do-

vadă clară a puterii Lui. Cum este acest element agitat al 

naturii păzit în limitele lui, limite pe care El le-a stabilit de 

la început, continuându-și agitația fără a inunda pământul 

și fără a zdrobi creația în bucăți? Starea naturală a apei 

este aceea de a se afla deasupra pământului, pentru că este 

mai ușoară decât acesta, dar imediat sub aer, pentru că 

este mai grea decât acesta. Cine înfrânează această calitate 

naturală a ei? Cu siguranță nu omul, căci el nu poate face 

asta. Doar cuvântul Creatorului este cel care o ține în frâu: 

„Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ți se 

oprească mândria valurilor tale” (Iov 38:11). Ce dovadă 

monumentală a puterii lui Dumnezeu în ocrotirea lumii! 

Să ne gândim la puterea lui Dumnezeu în guvernarea 

Universului. Priviți la felul în care El înfrânează răutatea 
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Satanei: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, 

diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine 

să înghită” (1 Petru 5:8). Satana este plin de ură împotriva 

lui Dumnezeu și de vrăjmășie aprinsă împotriva oameni-

lor, în special a sfinților. Acela care l-a invidiat pe Adam în 

Paradis ne invidiază pe noi pentru plăcerea de a ne bucura 

de oricare dintre binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă ar 

putea, el i-ar trata pe toți în același fel în care l-a tratat pe 

Iov: ar trimite foc din ceruri peste roadele pământului, ne-

ar distruge animalele, ar face ca vântul să sfarme casele 

noastre și să ne acopere trupurile cu bube. Totuși, chiar 

dacă oamenii conștientizează puțin acest lucru, Dumnezeu 

îl frânează în bună măsură, împiedicându-l să-și pună în 

aplicare planurile rele și limitându-l la granițele pe care 

Dumnezeu i le-a stabilit. 

La fel înfrânează Dumnezeu corupția naturală a oa-

menilor. El permite suficiente manifestări ale păcatului 

pentru a ne arăta ce dezastru înfricoșat a adus apostazia 

omului în fața Creatorului lui, dar cine poate să își închi-

puie până în ce situații înfricoșate ar merge oamenii, dacă 

Dumnezeu Și-ar îndepărta mâna care îi înfrânează de la 

rău? „Gura le este plină de blestem și de amărăciune; au 

picioarele grabnice să verse sânge” (Rom. 3:14-15). 

Aceasta este natura fiecărui urmaș al lui Adam. Ce ticăloșie 

nelimitată și ce nebunie puternică ar triumfa în această 

lume, dacă puterea lui Dumnezeu nu s-ar interpune pen-

tru a închide stavilele acestora! Iată ce spun Psalmii 93:3-
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4: „Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se 

umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor 

mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale 

mării este Domnul în locurile cerești”. 

Gândiți-vă la puterea lui Dumnezeu manifestată în 

judecată. Atunci când El lovește, nimeni nu se poate împo-

trivi: „Îți va suferi inima, și îți vor fi mâinile destul de tari 

în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vor-

bit, și voi și lucra” (Ezec. 22:14). Ce groaznic a fost acest 

lucru exemplificat la Potop! Dumnezeu a deschis ferestrele 

cerului și a dezlegat fântânile mari ale adâncului, astfel în-

cât, cu excepția celor din arcă, întreaga rasă omenească, 

neajutorată în fața furtunii mâniei Sale, a fost măturată de 

ape. O ploaie de foc și pucioasă venită din ceruri a fost su-

ficientă pentru a extermina cetățile din câmpie. Faraon și 

toate armatele lui au fost neputincioase atunci când Dum-

nezeu le-a lovit la Marea Roșie. Ce cuvânt înfricoșător se 

găsește în Romani 9:22: „Și ce putem spune, dacă Dumne-

zeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere pu-

terea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, fă-

cute pentru pieire”. Dumnezeu Își va manifesta puterea 

deosebită asupra celor reprobați nu prin simpla încarce-

rare a acestora în Gheenă, ci prin păstrarea supranatu-

rală a trupurilor și sufletelor lor în ciuda flăcărilor veș-

nice din iazul de foc. Toți ar face bine să tremure înaintea 

unui astfel de Dumnezeu. A-L trata cu aroganță pe Acela 

care poate să ne zdrobească mai ușor decât putem noi să 
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zdrobim o molie, este o atitudine sinucigașă. A-L sfida des-

chis pe Acela care este îmbrăcat cu toată puterea, care ne 

poate rupe în bucăți sau ne poate arunca în Iad în orice mo-

ment dorește, ar fi culmea nebuniei. Ca să exprim lucrurile 

în modul cel mai simplu, ține de înțelepciune să iei aminte 

la porunca Lui: „Dați-I cinste Fiului, ca să nu Se mânie, și să 

nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se 

aprindă! Ferice de toți câți se încred în El!” (Ps. 2:12). 

Sufletul luminat ar face foarte bine să adore un as-

tfel de Dumnezeu! Perfecțiunile infinite și minunate ale 

unei astfel de Ființe ne cheamă la închinare din inimă. 

Dacă oamenii puternici și renumiți pretind admirația din 

partea acestei lumi, cu atât mai mult ar trebui ca puterea 

Celui Atotputernic să ne umple de uimire și cinste față de 

Domnul. „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine 

este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă 

și făcător de minuni?” (Exod 15:11). 

Sfinții ar face bine să își pună încrederea într-un as-

tfel de Dumnezeu! El este implicit vrednic de încredere. 

Nimic nu este prea greu pentru El. Dacă Dumnezeu ar fi 

fost afectat în puterea Lui și dacă ar fi avut o limită a tăriei 

Lui, am putea foarte bine să cădem pradă disperării. Dar, 

văzând că El este îmbrăcat cu atotputernicie, nicio rugă-

ciune nu este prea dificilă pentru ca El să-i dea un răspuns, 

nicio nevoie nu este prea mare ca El să nu o poată împlini, 

nicio patimă nu este prea puternică pentru ca El să nu o 

poată supune, nicio ispită nu este prea puternică pentru ca 
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El să nu ne elibereze din ea, după cum nicio stare nu este 

prea ticăloasă ca El să nu ne poată elibera din ea. „Domnul 

este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul 

este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?” (Ps. 

27:1). 

„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, 

poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim 

noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din 

neam în neam, în vecii vecilor! Amin” (Efes. 3:20-21).
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10 
CREDINCIOȘIA                                  

LUI DUMNEZEU 
 

Lipsa credincioșiei este unul dintre cele mai fla-

grante păcate din aceste vremuri rele. În lumea de afaceri, 

când un om își respectă cuvântul dat, acest lucru este o 

excepție deosebită. În lumea socială, infidelitatea în căsni-

cie abundă în orice loc, legăturile sacre ale căsniciei fiind 

rupte, acest gest fiind făcut ca și cum oamenii s-ar lepăda 

de o haină veche. În tărâmul bisericesc, mii de oameni care 

au promis cu solemnitate să predice adevărul nu au niciun 

fel de scrupule să-l atace și să se lepede de el.  

Nici cititorul și nici autorul acestor cuvinte nu 

poate pretinde imunitate completă față de acest păcat în-

fricoșător. În cât de multe feluri I-am fost necredincioși 

lui Hristos și față de lumina și privilegiile pe care Dum-

nezeu ni le-a încredințat! Cât de revigorați, deci, și cât de 

nespus de binecuvântați suntem să ne putem ridica ochii 

deasupra acestei scene a ruinei și să Îl privim pe Acela 

care este credincios – credincios în toate lucrurile și în 

orice vreme. 
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„Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul 

Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios” (Deut. 7:9). 

Această calitate este esențială pentru Ființa Lui, căci, fără 

ea, El nu ar fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi necredin-

cios, El ar acționa contrar naturii Sale, ceea ce este impo-

sibil: „Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne cre-

dincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim. 2:13). 

Credincioșia este una dintre perfecțiunile glorioase ale Fi-

inței Sale. El este, ca să spunem astfel, îmbrăcat cu credin-

cioșie: „Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic 

ca Tine, Doamne! Și credincioșia Ta Te înconjoară” (Ps. 

89:8). Tot așa, când Dumnezeu S-a întrupat, s-a spus că 

„neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, și credincioșia 

brâul mijlocului Său” (Isaia 11:5). 

Ce cuvânt minunat este acela din Psalmul 36:5, „Bu-

nătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, și credincioșia 

Ta până la nori”! Credincioșia neschimbătoare a lui Dum-

nezeu este dincolo de capacitatea noastră finită de înțele-

gere. Orice lucru care există în legătură cu Dumnezeu este 

mare, vast, incomparabil. El nu uită niciodată, nu eșuează 

niciodată, nu Se împiedică niciodată, și nu Își încalcă ni-

ciodată cuvântul. Dumnezeu a aderat cu precizie la orice 

declarație de promisiune sau profeție, la fiecare angaja-

ment al legământului sau la fiecare avertisment pe care El 

l-a făcut sau îl va face, căci „Dumnezeu nu este un om ca 

să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, 

oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” (Num. 



CAPITOLUL 10. CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU  111 

23:19). De aceea, credinciosul exclamă: „Bunătățile Dom-

nului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se 

înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atât 

de mare!” (Plâng. 3:22-23). 

Scriptura abundă în ilustrații ale credincioșiei lui 

Dumnezeu. În urmă cu peste 4000 de ani, El a spus: „Cât 

va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul 

și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea!” (Gen. 8:22). Fi-

ecare an care se succedă ne oferă o mărturie proaspătă a 

împlinirii de către Dumnezeu a acestei promisiuni. În Ge-

neza 15, descoperim că Iehova a declarat față de Avraam: 

„Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară, care 

nu va fi a ei; acolo va fi robită... În al patrulea neam, ea se 

va întoarce aici” (v. 13-16). Au trecut secole de la această 

promisiune, iar urmașii lui Avraam suspinau printre cup-

toarele de cărămizi din Egipt. Își uitase Dumnezeu promisi-

unea? Nu, în niciun caz. Citiți Exod 12:41: „după patru sute 

treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului 

au ieșit din țara Egiptului”. Prin Isaia, Domnul a afirmat: 

„Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu, și-I 

va pune Numele Emanuel” (Isaia 7:14). Și au trecut iarăși 

câteva secole dar, „când a venit împlinirea vremii, Dumne-

zeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie” (Gal. 4:4). 

Dumnezeu este credincios. Cuvântul promisiunii 

Lui este sigur. În toate relațiile cu poporul Său, Dumne-

zeu este credincios. Noi ne putem baza în siguranță pe El. 

Nimeni nu și-a pus în realitate încrederea în El în zadar. 
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Descoperim acest adevăr prețios exprimat aproape ori-

unde în Scriptură, căci poporul Său trebuie să cunoască 

faptul că credincioșia Lui este parte esențială din carac-

terul divin. Aceasta este temelia încrederii noastre în El. 

Totuși, una este să accepți credincioșia lui Dumnezeu ca 

un adevăr divin, și cu totul altceva să acționezi pe baza ei. 

Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe mari și prețioase, 

dar contăm noi cu adevărat pe împlinirea acestora de către 

El? Așteptăm noi în realitate ca El să facă pentru noi tot 

ceea ce a spus că va face? Ne odihnim noi cu o siguranță 

implicită pe aceste cuvinte: „credincios este Cel ce a făcut 

făgăduința” (Evrei 10:23)? 

Există perioade din viețile noastre, ale tuturor, când 

nu este ușor, nici măcar pentru creștini, să credem că 

Dumnezeu este credincios. Credința noastră este încercată 

din greu, ochii noștri mijesc de lacrimi și nu mai putem să 

remarcăm urmele manifestărilor dragostei Lui. Urechile 

noastre sunt distrase de zgomotele lumii, asaltate de șoap-

tele atee ale Satanei, și nu mai putem auzi accentele suave 

ale glasului Său liniștit. Planurile îndrăgite au fost aban-

donate, prietenii pe care ne bazam ne-au înșelat așteptă-

rile, un pretins frate sau o pretinsă soră în Hristos ne-a 

trădat. Suntem clătinați. Noi am căutat să Îi fim credincioși 

lui Dumnezeu, iar acum un nor întunecat Îl ascunde de noi. 

Descoperim că este dificil, chiar imposibil, ca rațiunea fi-

rească să împace providența Lui încruntată și promisiunile 

Lui pline de har. Ah, suflete leșinat, pelerin greu încercat, 
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cere harul de a lua aminte la Isaia 50:10: „Cine dintre voi 

se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine 

umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în Nu-

mele Domnului, și să se bizuie pe Dumnezeul lui!” 

Când ești ispitit să te îndoiești de credincioșia lui 

Dumnezeu, strigă: „Pleacă de la mine, Satano!” Chiar dacă 

nu poți armoniza lucrarea tainică a lui Dumnezeu cu jură-

mintele dragostei Lui, așteaptă să primești mai multă lu-

mină de la El. La vremea hotărâtă de El, îți va arăta clar. 

„Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea” 

(Ioan 13:7). Ceea ce va urma îți va demonstra că Dumne-

zeu nu Și-a uitat și nu Și-a înșelat copilul. „Totuși, Domnul 

așteaptă să Se milostivească de voi și Se va scula să vă dea 

îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de 

toți cei ce nădăjduiesc în El!” (Isaia 30:18). 

„Tu Îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea 

mai mare credincioșie” (Ps. 119:138). Dumnezeu nu ne-a 

spus că vom avea parte doar de ceea ce este cel mai bine, ci 

ne-a spus și ce ne așteaptă cel mai rău. El a descris cu cre-

dincioșie pierzarea pe care a adus-o Căderea. El a diagnos-

ticat cu aceeași credincioșie starea groaznică pe care a pro-

dus-o păcatul. El ne-a lăsat cunoscut cu credincioșie ura Lui 

inveterată față de rău, și că El va pedepsi răul. El ne-a aver-

tizat cu credincioșie că El este „un foc mistuitor” (Evrei 

12:29). Nu doar că Scriptura abundă în ilustrații ale fideli-

tății Lui în împlinirea promisiunilor Sale, ci ea relatează în 

același timp și numeroase exemple ale credincioșiei Lui în 
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a Se folosi de avertismentele Lui. Fiecare etapă a istoriei po-

porului Israel exemplifică această realitate solemnă. Tot așa 

stau lucrurile și la nivel individual, cu Faraon, Core, Acan și 

o mulțime de alții, care ne servesc drept multiple dovezi. 

Așa va fi și în cazul tău, cititorul meu – dacă nu ai alergat 

sau dacă nu alergi pentru a-ți găsi refugiul în Hristos, flăcă-

rile veșnice din iazul de foc vor fi moștenirea ta sigură și 

certă! Dumnezeul care avertizează este credincios. 

Dumnezeu este credincios în ocrotirea poporului 

Său. „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la păr-

tășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor. 1:9). 

În versetul anterior fusese făcută promisiunea că Dumne-

zeu avea să Își confirme poporul până la sfârșit. Încrederea 

apostolului în siguranța absolută a credincioșilor nu se 

baza pe tăria hotărârilor lor sau pe abilitatea lor de a per-

severa, ci pe veracitatea Aceluia care nu poate să mintă. 

Întrucât Dumnezeu I-a promis Fiului Său un popor drept 

moștenire, eliberându-i pe aceștia din păcat și condam-

nare și făcându-i părtași vieții veșnice în slavă, este un lu-

cru cert că El nu va permite ca vreunul dintre ei să piară. 

Dumnezeu este credincios în disciplinarea copiilor 

Lui. El este la fel de credincios când interzice ca și când 

dăruiește. El este deopotrivă credincios în a trimite întris-

tarea ca și în a da bucurie. Credincioșia lui Dumnezeu este 

un adevăr pe care trebuie să îl mărturisim nu doar când 

ne este bine, ci și când suntem loviți cu cea mai aspră mus-

trare. Această mărturisire trebuie să vină nu doar de pe 
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buzele noastre, ci și din inimile noastre. Când Dumnezeu 

ne lovește cu nuiaua disciplinării Lui, avem în aceasta do-

vada credincioșiei Lui. A recunoaște acest lucru presupune 

să ne smerim înaintea Lui, să ne asumăm faptul că meri-

tăm corecția Lui și, în loc să murmurăm, să Îi mulțumim 

pentru ea.  

Dumnezeu nu disciplinează niciodată fără motiv. 

„Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și 

bolnavi, și nu puțini dorm” (1 Cor. 11:30), spune Pavel, 

ilustrând acest principiu. Când nuiaua Lui cade asupra 

noastră, haideți să spunem asemenea lui Daniel: „Tu, 

Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se 

umple fața de rușine” (9:7). 

„Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte: din 

credincioșie m-ai smerit” (Ps. 119:75). Necazurile și sufe-

rințele sunt nu doar consecvente cu dragostea lui Dumne-

zeu promisă prin legământul cel veșnic, ci sunt și parte din 

administrarea acestuia. Dumnezeu nu este doar credincios 

în ciuda suferințelor noastre, ci și credincios prin faptul că 

le trimite în viețile noastre. „Atunci le voi pedepsi fărăde-

legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri; dar nu-Mi voi 

îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-Mi voi face credin-

cioșia de minciună” (Ps. 89:32-33).  

Disciplina Lui este nu doar în acord cu dragostea și 

blândețea Lui, ci este și efectul și expresia acestora. Dacă 

copiii lui Dumnezeu și-ar aminti că legământul dragostei 

Lui Îl determină să aducă asupra lor corecția oportună, 
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acest lucru le-ar liniști mult mințile. Suferințele ne sunt 

necesare: „Când vor fi în necaz, vor alerga la Mine” (Osea 

5:15). 

Dumnezeu este credincios în glorificarea poporului 

Său. „Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul 

acesta” (1 Tes. 5:24). Referința imediată de aici are de-a 

face cu sfinții care sunt „păziți întregi, fără prihană [până] 

la venirea Domnului nostru Isus Hristos”. Dumnezeu nu 

ne tratează pe baza meritelor noastre (căci nu avem niciun 

fel de merite), ci de dragul Numelui Său măreț. Dumnezeu 

este consecvent Persoanei Sale și planului harului Său: „pe 

aceia pe care i-a chemat... i-a și proslăvit” (Rom. 8:30). 

Dumnezeu face o demonstrare deplină a caracterului con-

stant al bunătății Sale veșnice față de aleșii Lui prin a-i 

chema eficace din întuneric la lumina Lui minunată, iar 

acest lucru ar trebui să îi asigure pe deplin pe aceștia de 

continuarea lor certă în această stare nouă. „Temelia tare a 

lui Dumnezeu stă nezguduită” (2 Tim. 2:19). Pavel se odih-

nea pe credincioșia lui Dumnezeu când a spus: „știu în cine 

am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească 

ce I-am încredințat până în ziua aceea” (2 Tim. 1:12). 

Conștientizarea acestui adevăr binecuvântat ne va 

păzi de îngrijorare. A fi plini de îngrijorări, a vedea situația 

noastră în culori întunecate, a anticipa ziua de mâine cu o 

anxietate tristă – înseamnă a reflecta mediocru asupra 

credincioșiei lui Dumnezeu. Cel care a îngrijit de copilul 

Lui de-a lungul tuturor anilor nu îl va uita la bătrânețe. Cel 
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care a auzit rugăciunile noastre din trecut nu va refuza să 

răspundă nevoii noastre în starea urgentă din prezent. 

Odihniți-vă pe promisiunea din Iov 5:19: „De șase ori te va 

izbăvi din necaz, și de șapte ori nu te va atinge răul”. 

Conștientizarea acestui adevăr binecuvântat va res-

pinge murmurul nostru. Domnul știe ce este cel mai bine 

pentru fiecare dintre noi, și un efect al odihnei noastre în 

acest adevăr va fi reducerea la tăcere a văicărelilor noastre 

copilărești. Dumnezeu este onorat mult când, aflându-ne 

în încercare și disciplină, nutrim gânduri bune despre El, 

dăm dreptate înțelepciunii și dreptății Lui, și recunoaștem 

dragostea Lui chiar în mustrările Lui față de noi. Conști-

entizarea acestui adevăr binecuvântat va da naștere în noi 

unei încrederi tot mai mari în Dumnezeu. „Așa că cei ce 

suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele 

credinciosului Ziditor, și să facă ce este bine” (1 Petru 

4:19). Cu cât renunțăm mai repede să ne bazăm pe noi în-

șine, și punem cu încredere întregile noastre vieți în mâi-

nile lui Dumnezeu, fiind pe deplin convinși de dragostea și 

credincioșia Lui, cu atât mai curând vom fi satisfăcuți de 

lucrările providenței Lui și conștientizăm că „toate le face 

de minune”.
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11 
BUNĂTATEA                                       

LUI DUMNEZEU 
 

„Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci” (Ps. 52:1). Bu-

nătatea lui Dumnezeu se referă la perfecțiunea naturii 

Sale: „Dumnezeu este lumină, și în El nu este întuneric” (1 

Ioan 1:5). În natura lui Dumnezeu există o perfecțiune ab-

solută, așa încât ființei Lui nu îi lipsește nimic și nu are 

nimic defectuos, așa încât nimic nu îi poate fi adăugat pen-

tru a o face mai bună. 

„El este în sens original bun, bun în Sine, cum nimic 

altceva nu există. Toate ființele create sunt bune doar 

ca urmare a bunătății transmisă de la Dumnezeu, la 

care acestea sunt părtașe. El este bun în esența Lui. El 

nu este doar bun, ci este bunătatea însăși. Bunătatea 

ființei create este o calitate adăugată acesteia, însă în 

cazul lui Dumnezeu, ea este esența Lui. El este infinit 

de bun. Bunătatea ființei create este doar o picătură, 

dar în Dumnezeu există un ocean infinit al bunătății. 

El este bun în sens veșnic și neschimbător, căci El nu 

poate fi mai puțin bun decât este. La El nu se poate 

adăuga nimic și din El nu se poate scădea nimic“ (Tho-

mas Manton). 
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Dumnezeu este summum bonum - cel mai mare 

bine. Dumnezeu nu este doar cea mai măreață dintre toate 

ființele, ci și cea mai bună. Toată bunătatea ce există în 

vreo ființă creată îi este dată de Creator, însă bunătatea 

Creatorului este nederivată, căci ea ține de esența naturii 

Sale veșnice. Așa cum Dumnezeu este infinit în putere din 

toată veșnicia, înainte de a fi existat vreo manifestare a 

acesteia sau vreun act al atotputerniciei Lui, tot așa El a 

fost veșnic bun, înainte de a exista vreo comunicare a bu-

nătății Sale sau înainte ca vreo ființă creată să aibă parte 

de bunătatea transmisă de la El. Astfel, prima manifestare 

a acestei perfecțiuni divine a constat în faptul că El le-a dat 

ființă tuturor lucrurilor. „Tu ești bun și binefăcător” (Ps. 

119:68). Dumnezeu are în Sine o comoară infinită și ine-

puizabilă a întregii bunătăți, suficientă pentru a umple 

toate lucrurile. 

Nimic din ceea ce emană din Dumnezeu – decretele 

Sale, creația Sa, legile Lui și actele providenței Sale – nu 

poate fi altfel decât bun, căci este scris: „Dumnezeu S-a 

uitat la tot ce făcuse, și iată că erau foarte bune” (Gen. 

1:31). Astfel, bunătatea lui Dumnezeu se vede în primul 

rând în creație. Cu cât este studiată mai îndeaproape ființa 

creată, cu atât devine mai evidentă bunătatea Creatorului 

ei. Să ne îndreptăm privirile către cea mai înaltă dintre 

creaturile pământești ale lui Dumnezeu – omul. Cel care 

spune deopotrivă cu psalmistul – „Te laud că sunt o făp-

tură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce 
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bine vede sufletul meu lucrul acesta” (139:14) – are motive 

din belșug să afirme aceste lucruri. Orice lucru din struc-

tura trupurilor noastre dovedește bunătatea Creatorului 

lor. Cât de potrivit sunt gândite mâinile pentru a înfăptui 

lucrarea care le este alocată! Cât de bun este Domnul să 

rânduiască somnul pentru împrospătarea trupului nostru 

obosit! Cât de binevoitoare este providența Lui care le-a 

dat ochilor noștri pleoape și sprâncene pentru protecția 

lor! Și am putea continua așa la nesfârșit! 

Dar bunătatea Creatorului nu este limitată la om, ci 

ea este manifestată față de toate făpturile Sale. „Ochii tu-

turor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la vreme. Îți 

deschizi mâna, și saturi după dorință tot ce are viață” (Ps. 

145:15-16). Volume întregi ar putea fi scrise și chiar au fost 

scrise pentru a testa această realitate. Fie că este vorba 

despre păsările cerului, animalele sălbatice din pădure sau 

peștii din mare – hrana care acoperă fiecare nevoie a aces-

tora este prezentă din abundență. Dumnezeu îi „dă hrană 

oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui” (Ps. 

136:25). Cu adevărat, „bunătatea Domnului umple pămân-

tul” (Ps. 33:5). 

Bunătatea lui Dumnezeu se vede în varietatea plăce-

rilor naturale pe care El le-a dat creaturilor Lui. Dumnezeu 

ar fi putut să găsească de cuviință să satisfacă foamea 

noastră fără ca hrana să fie plăcută papilelor noastre gus-

tative – și cum este dovedită bunăvoința Lui în diferitele 

gusturi pe care le-a dat cărnii, legumelor și fructelor! 
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Dumnezeu ne-a dat nu doar simțuri, ci și acele lucruri care 

le satisfac, și acest lucru revelează bunătatea Lui. Pămân-

tul ar fi putut să fie la fel de fertil fără ca suprafața lui să 

fie atât de încântător împodobită. Viețile noastre fizice ar 

fi putut să fie susținute fără florile frumoase care ne în-

cântă ochii prin culorile lor și nările cu parfumul lor suav. 

Am fi putut să umblăm pe câmpuri fără ca urechile noastre 

să fie salutate de muzica păsărilor. De unde, așadar, este 

împrăștiată atât de liber această plăcere, acest șarm care 

se găsește peste tot pe fața naturii? Cu adevărat, „Domnul 

este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate 

lucrările Lui” (Ps. 145:9). 

Bunătatea lui Dumnezeu se vede și în faptul că, 

atunci când omul a încălcat legea Creatorului lui, nu a în-

ceput imediat o dispensație a mâniei neamestecate a lui 

Dumnezeu. El ar fi putut să lipsească creaturile Sale decă-

zute de orice fel de binecuvântare, de orice fel de mângâ-

iere și de orice fel de plăcere. În schimb, El a deschis o si-

tuație a unei naturi amestecate – îndurării și a judecății. 

Acest lucru este unul minunat, dacă ne gândim la el cu se-

riozitate, și cu cât mai mult privim la această situație, cu 

atât mai mult vom vedea că „îndurarea biruiește judecata” 

(Iacov 2:13). În ciuda tuturor relelor care însoțesc starea 

noastră decăzută, balanța înclină categoric înspre bine. Cu 

excepții foarte rare, bărbații și femeile trăiesc de departe 

un număr mai mare de zile când se bucură de sănătate de-

cât sunt zilele bolii și ale durerii. În această lume, ființele 
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create experimentează mai mult fericirea decât necazurile. 

Până și întristările noastre se bucură de alienare conside-

rabilă, iar Dumnezeu i-a dat omului abilitatea de a se 

adapta la circumstanțele în care se găsește, așa încât să se 

folosească de acestea spre binele lui. 

Bunăvoința lui Dumnezeu nu poate fi pur și simplu 

pusă sub semnul întrebării pentru că există suferință și 

tristețe în lume. Dacă omul păcătuiește împotriva bunătă-

ții lui Dumnezeu, dacă el disprețuiește „bogățiile bunătății, 

îngăduinței și îndelungii Lui răbdări... cu împietrirea ini-

mii lui, care nu vrea să se pocăiască, își adună o comoară 

de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți 

a lui Dumnezeu” (Rom. 2:4-5), cine altcineva poate fi de 

vină, dacă nu el însuși? Ar fi Dumnezeu „bun” dacă El nu 

i-ar pedepsi pe cei care folosesc greșit binecuvântările Lui, 

care abuzează de bunăvoința Lui și calcă în picioare îndu-

rările Lui? Nu va fi nicio reflectare a bunătății lui Dumne-

zeu, ci mai degrabă cea mai strălucită exemplificare a ei 

atunci când El va scăpa de pământul cu toți cei care au 

încălcat legile Lui, au sfidat autoritatea Lui, i-au batjocorit 

pe mesagerii Lui, L-au lovit pe Fiul Său și i-au persecutat 

pe cei pentru care El a murit. 

Bunătatea lui Dumnezeu este dovedită cel mai ilus-

tru prin faptul că El L-a trimis pe Fiul Său „născut din fe-

meie, născut sub Lege, ca să îi răscumpere pe cei ce erau 

sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea” (Gal. 4:4-5). 

Atunci și-a făcut apariția o mulțime de îngeri cerești care 
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L-au lăudat pe Creatorul lor și au spus: „Slavă lui Dumne-

zeu în locurile preaînalte, și pace pe pământ între oamenii 

plăcuți Lui” (Luca 2:14). Da, în Evanghelia „harului [ter-

men care, în greacă, are sensul de bunăvoință sau bună-

tate] lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oa-

menii” (Tit 2:11). Nici toleranța Lui nu poate fi pusă sub 

semnul întrebării, pentru că El n-a făcut ca fiecare ființă 

păcătoasă să fie subiectul harului Său răscumpărător. El 

nu le-a dat acest lucru îngerilor căzuți. Dacă Dumnezeu i-

ar fi lăsat pe toți să piară, acest lucru n-ar fi afectat cu ni-

mic bunătatea Lui. Tuturor celor care îndrăznesc să nege 

această afirmație le vom reaminti de prerogativul suvera-

nității Domnului: „Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al Meu? 

Ori este ochiul tău rău, fiindcă Eu sunt bun?” (Matei 

20:15). 

„O, de L-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bună-

tatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor” (Ps. 

107:8). Recunoștința este răspunsul corect din partea ce-

lor ce sunt obiectele binefacerilor Lui, și totuși foarte ade-

sea aceasta nu Îi este atribuită marelui nostru Binefăcător, 

chiar dacă bunătatea Lui este atât de constantă și de abun-

dentă. Ea este puțin prețuită pentru că se manifestă față 

de noi în cursul obișnuit al vieții. Ea nu este percepută ca 

atare pentru că o experimentăm zilnic. „Disprețuiești tu 

bogățiile bunătății Lui?” (Rom. 2:4). Bunătatea Lui este 

„disprețuită” atunci când nu o folosim ca pe un mijloc pen-

tru a-i conduce pe oameni la pocăință ci, dimpotrivă, ea 
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slujește pentru a-i împietri când aceștia pleacă de la pre-

zumția că Dumnezeu trece cu vederea păcatele lor. 

Bunătatea lui Dumnezeu este viața încrederii cre-

dinciosului. Ceea ce face apel cel mai bine la inimile noas-

tre este tocmai această trăsătură care se găsește în Dum-

nezeu. Întrucât bunătatea Lui este veșnică, noi nu trebuie 

să fim vreodată descurajați: „Domnul este bun, El este un 

loc de scăpare în ziua necazului; și îi cunoaște pe cei ce se 

încred în El” (Naum 1:7). 

„Când ceilalți oameni se poartă rău cu noi, acest lucru 

ar trebui să ne stârnească tot mai mult să-I aducem 

mulțumiri din inimă Domnului nostru, pentru că El 

este bun. Când noi înșine devenim conștienți că sun-

tem departe de a fi buni, ar trebui cu atât mai mult să 

Îl binecuvântăm cu toată reverența pe Cel ce este bun. 

Nu trebuie să tolerăm niciodată nici măcar o clipă de 

necredință în bunătatea Domnului. Orice altceva pu-

tem pune sub semnul întrebării, acest lucru rămâne 

absolut sigur, anume că Iehova este bun. Dispensațiile 

Lui pot varia, dar natura Lui este întotdeauna aceeași” 

(C. H. Spurgeon). 
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12 
RĂBDAREA                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Prin comparație cu celelalte trăsături ale caracteru-

lui divin, despre aceasta s-a scris foarte puțin. Nu puțini 

dintre cei care au analizat pe larg atributele divine au tre-

cut cu vederea răbdarea lui Dumnezeu și nu i-au acordat 

nici măcar un comentariu. Nu este ușor să găsim un motiv 

care stă în spatele acestei situații, căci în mod cert răbda-

rea lui Dumnezeu este în mod egal una dintre perfecțiunile 

divine pe cât sunt înțelepciunea, puterea sau sfințenia Lui, 

și ea trebuie admirată și cinstită în mod egal. Este adevărat 

că termenul acesta nu este de găsit într-o concordanță bi-

blică la fel de frecvent ca alții, dar slava acestui har strălu-

cește de pe aproape fiecare pagină a Scripturii. Este un lu-

cru cert că noi pierdem mult dacă nu medităm frecvent 

asupra răbdării lui Dumnezeu și dacă nu ne rugăm cu sâr-

guință ca inimile și căile noastre să fie tot mai conformate 

acesteia. 

Cel mai probabil, principalul motiv pentru care atât 

de mulți autori au ratat să se îndrepte câtuși de puțin către 
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tema răbdării lui Dumnezeu ține de dificultatea de a deo-

sebi acest atribut de bunătatea și mila divină, mai ales de 

aceasta din urmă. Răbdarea lui Dumnezeu este mențio-

nată repetat în conjuncție cu harul și mila Lui, după cum 

se poate vedea atunci când ne uităm la pasaje precum 

Exod 34:6, Numeri 14:18, Psalmul 86:15 etc. Faptul că răb-

darea lui Dumnezeu este în realitate o manifestare a milei 

sau îndurării Lui, că ea este într-adevăr o cale prin care se 

manifestă frecvent, nu poate fi negat. Totuși, nu putem ac-

cepta că răbdarea și îndurarea sunt unul și același lucru, 

și că ele nu ar trebui studiate separat. Poate să nu ne fie 

ușor să facem deosebire între ele, însă Scriptura ne dă 

dreptate pe deplin atunci când afirmăm unele lucruri des-

pre una dintre aceste două trăsături, lucruri pe care nu le 

putem spune despre cealaltă. 

Puritanul Stephen Charnock definește parțial răbda-

rea lui Dumnezeu în felul următor: „Este parte din bunăta-

tea și îndurarea divină, și totuși diferă de amândouă. Întru-

cât este bunătatea infinită, Dumnezeu are și blândețea cea 

mai mare, iar blândețea este întotdeauna tovarășul bunătă-

ții adevărate. Cine este sfânt ca Hristos, și cine este blând 

ca El? Încetineala lui Dumnezeu la mânie este o ramură… a 

îndurării Lui: ‚Domnul este milostiv și plin de îndurare, în-

delung răbdător și plin de bunătate’ (Ps. 145:8). Ea diferă 

de îndurare în felul în care ia în considerare obiectul ei – 

îndurarea privește ființa creată ca mizerabilă, iar răbdarea 

o vede criminală. Îndurarea se milostivește de ea în ticăloșia 
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ei, iar răbdarea suportă păcatul care a dat naștere stării ti-

căloase, și care dă naștere la mai mult”. 

Personal, aș defini răbdarea divină ca acea putere de 

control pe care Dumnezeu o exersează față de Sine, care Îl 

determină să îl suporte pe cel rău și să îl tolereze așa încât 

să nu îl pedepsească imediat. În Naum 1:3 citim că „Dom-

nul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie”, despre 

care Charnock a spus:  

„Oamenii deosebiți din lume sunt pătimași și nu sunt 

atât de predispuși să ierte o rană sau să-l suporte pe 

unul care i-a jignit, văzându-l ca pe cineva de un rang 

inferior. Lipsa puterii asupra propriei persoane este 

ceea ce îi face să facă lucruri nepotrivite când sunt pro-

vocați. Un prinț care poate să își stăpânească patimile 

este rege peste propria persoană și peste supușii lui. 

Dumnezeu este încet la mânie pentru că este măreț în 

putere. El nu are mai puțină putere asupra propriei 

Persoane decât asupra ființelor create de El”. 

Noi credem că, tocmai în aspectul menționat mai 

sus, răbdarea lui Dumnezeu se deosebește cel mai clar de 

îndurarea Lui. Chiar dacă ființa creată beneficiază de ea, 

răbdarea lui Dumnezeu se referă în deosebi la propria Per-

soană, o înfrânare plasată asupra acțiunilor Lui prin vo-

ința Sa. Prin contrast, îndurarea Lui își are punctul termi-

nus în totalitate în ființa creată. Răbdarea lui Dumnezeu 

este acea trăsătură care Îl determină să suporte ofense de-

osebit de mari fără a Se răzbuna imediat. El are o putere a 

răbdării și o putere a dreptății. Astfel, termenul evreiesc 



130 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

care semnifică răbdarea divină sau îndelunga răbdare este 

tradus prin „încet la mânie” în pasaje precum Neemia 

9:17, Psalmul 103:8 etc. Nu trebuie să înțelegem că nu 

există niciun fel de patimi în natura divină, ci înțelepciu-

nea și voia lui Dumnezeu găsesc de cuviință să acționeze 

cu acea sobrietate și statornicie care se potrivesc măreției 

Sale înălțate. 

Drept suport pentru definiția noastră de mai sus, aș 

vrea să arăt că Moise a apelat la această trăsătură a carac-

terului divin atunci când Israelul a păcătuit atât de grav la 

Cadeș-Barnea, unde L-au sfidat pe Iehova. Domnul i-a 

spus slujitorului Lui: „îl voi lovi cu ciumă, și-l voi nimici”. 

Apoi Moise a acționat ca mijlocitor, un simbol al lui Hristos 

care avea să vină, pledând înaintea lui Dumnezeu: „Acum, 

să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus 

când ai zis: ,Domnul este încet la mânie’” (Num. 14:17-18). 

Astfel, „răbdarea” Lui este puterea cu care El Se înfrâ-

nează. 

Apoi citim din nou în Romani 9:22: „Și ce putem 

spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și 

să-Și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște 

vase ale mâniei, făcute pentru pieire”. Dacă Dumnezeu ar 

fi zdrobit imediat aceste vase reprobate în bucăți, nu s-ar 

fi manifestat atât de clar puterea Sa de autocontrol. Pute-

rea răbdării Lui este demonstrată în chip glorios prin fap-

tul că a tolerat răutatea lor și a amânat pedepsirea aces-

tora atât de mult timp. Este adevărat, cei răi interpretează 
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răbdarea Lui într-un fel diferit - „pentru că nu se aduce 

repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor 

rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința 

să facă rău” (Ecles. 8:11) - dar ochiul credincios adoră ceea 

ce aceștia abuzează. 

„Dumnezeul răbdării” (Rom. 15:5) este unul dintre 

titlurile divine. Dumnezeirea este denumită astfel în pri-

mul rând pentru că Dumnezeu este deopotrivă Autorul și 

Obiectul harului răbdării în cei sfinți. În al doilea rând, El 

este denumit astfel pentru că așa este El în Sine: răbdarea 

este una dintre perfecțiunile Lui. În al treilea rând, El este 

denumit astfel pentru că este un model pentru noi: „Astfel 

dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îm-

brăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 

smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare” (Col. 3:12). 

Și iarăși, „Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii 

preaiubiți” (Efes. 5:1). Când ești ispitit să fii dezgustat de 

nepăsarea altuia sau să te răzbuni pe acela care ți-a făcut 

rău, adu-ți aminte de răbdarea infinită a lui Dumnezeu și 

de îndelunga Lui răbdare față de tine.  

Răbdarea lui Dumnezeu este manifestată în felul în 

care El îi tratează pe păcătoși. Cât de izbitor a fost ea ma-

nifestată față de cei care au trăit înainte de Potop! Când 

omenirea era degenerată universal și când toate ființele își 

contaminaseră căile, Dumnezeu nu i-a distrus decât după 

ce i-a avertizat. El „a așteptat” (1 Petru 3:20), probabil nu 

mai puțin de 120 de ani (Gen. 6:3), timp în care Noe a fost 
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un „propovăduitor al neprihănirii” (2 Petru 2:5). Tot așa, 

mai târziu, când Neamurile nu doar că s-au închinat și au 

slujit făpturii în locul Creatorului, dar au și comis cele mai 

ticăloase abominații, contrare până și dictatului naturii 

(Rom. 1:19-26), și astfel au umplut măsura nelegiuirilor 

lor, totuși, în loc să Își tragă sabia spre exterminarea unor 

astfel de răzvrătiți, Dumnezeu „le-a lăsat pe toate Neamu-

rile să umble pe căile lor” și le-a dat „ploi din cer și timpuri 

roditoare” (F.A. 14:16-17). 

Răbdarea lui Dumnezeu a fost exercitată și manifes-

tată în chip minunat față de poporul Israel. Mai întâi, El 

„le-a suferit purtarea” vreme de 40 de ani în pustie (F.A. 

13:18). După aceea, când evreii au intrat în Canaan, dar au 

urmat obiceiurile rele ale popoarelor din jurul lor și s-au 

întors către idolatrie, chiar dacă Dumnezeu i-a mustrat cu 

asprime, El nu i-a distrus cu totul, ci, în necazul lor, le-a 

trimis eliberatori. Atunci când nelegiuirea lor a crescut așa 

încât nimeni altul decât un Dumnezeu al răbdării infinite 

putea să îi tolereze, El i-a scutit mulți ani înainte de a per-

mite ca ei să fie duși în Babilon. În final, când răzvrătirea 

lor împotriva Lui și-a atins punctul culminant prin răstig-

nirea Fiului Său, El a așteptat 40 de ani înainte de a-i tri-

mite pe romani împotriva lor, și aceasta doar după ce s-au 

considerat ei înșiși „nevrednici de viața veșnică” (F.A. 

13:46). 

Cât de minunată este răbdarea lui Dumnezeu față de 

lumea de astăzi! Oamenii păcătuiesc cu îndrăzneală în 
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orice loc din această lume. Legea divină este călcată sub 

picioarele lor și Dumnezeu este disprețuit în mod deschis. 

Este cu adevărat uimitor că El nu îi lovește imediat cu 

moartea pe cei care Îl sfidează cu atâta îndrăzneală. De ce 

nu Îl lovește dintr-o dată Dumnezeu pe păgânul acela cu-

rajos și pe blasfemiatorul îndrăzneț, așa cum a făcut cu 

Anania și Safira? De ce nu face El ca pământul să își des-

chidă gura larg și să îi devoreze pe persecutorii poporului 

Său, așa încât, asemenea lui Datan și Abiram, să îi pogoare 

de vii în prăpastia fără fund? Ce să mai spunem de crești-

nismul apostat, unde vedem tolerate și practicate toate 

formele posibile de păcat, sub acoperișul Numelui sfânt al 

lui Hristos? De ce nu pune capăt acestor abominații mânia 

dreaptă a Cerului? Un singur răspuns este posibil: pentru 

că Dumnezeu suportă cu „multă răbdare niște vase ale mâ-

niei, făcute pentru pieire”. 

Și ce să mai spunem despre autorul și despre citito-

rul acestor rânduri? Haideți să ne cercetăm propriile vieți. 

N-a trecut multă vreme de când noi înșine urmam mulți-

mea în a săvârși răul, când nu aveam nicio preocupare 

pentru gloria lui Dumnezeu și trăiam doar pentru a plăcea 

eului. Cât de răbdător a suportat El purtarea noastră tică-

loasă! Acum, că Harul ne-a smuls din foc ca pe niște mlă-

dițe, dându-ne un loc în familia lui Dumnezeu și ne-a năs-

cut spre o moștenire veșnică în slavă, cât de ticălos Îi răs-

plătim noi! Cât de superficială este recunoștința noastră, 

cât de înceată este ascultarea noastră și cât de frecvente 
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sunt alunecările noastre de pe cale! Un motiv pentru care 

Dumnezeu îi permite firii pământești să rămână în cel cre-

dincios este ca El să Își manifeste „îndelunga răbdare pen-

tru noi” (2 Petru 3:9). Întrucât acest atribut divin este ma-

nifestat doar în această lume, Dumnezeu se folosește de el 

pentru a-l manifesta față de cei care sunt ai Lui. 

Fie ca meditațiile noastre asupra acestui atribut di-

vin să ne înmoaie inimile, să facă așa încât conștiințele 

noastre să fie mai sensibile și să învățăm în școala experi-

enței sfinte ce înseamnă „răbdarea sfinților”, anume supu-

nerea față de voia lui Dumnezeu și continuarea în facerea 

de bine! Haideți să căutăm cu zel harul de a imita această 

trăsătură divină! „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Ta-

tăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48). În con-

textul imediat al acestui verset, Hristos ne îndeamnă să ne 

iubim vrăjmașii, să îi binecuvântăm pe cei care ne bles-

temă și să le facem bine celor care ne urăsc. Dumnezeu are 

îndelungă răbdare față de cei răi, în ciuda mulțimii păca-

telor lor – și noi să dorim răzbunarea din cauza unei sin-

gure răni?  
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13 
HARUL                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Harul este o perfecțiune a caracterului lui Dumne-

zeu care este folosită doar față de cei aleși. Harul nu este 

menționat niciodată, nici în Vechiul și nici în Noul Testa-

ment, în legătură cu omenirea, în general, cu atât mai pu-

țin față de categoriile inferioare ale făpturilor Sale. Prin 

aceasta, harul se deosebește de „mila” Lui, căci îndurarea 

lui Dumnezeu este „peste toate lucrările Lui” (Ps. 145:9).  

Harul este singura sursă de unde decurg bunăvo-

ința, dragostea și mântuirea lui Dumnezeu manifestate 

față de poporul Lui ales. Acest atribut al caracterului divin 

a fost definit astfel de Abraham Booth în utila lui carte, 

intitulată „The Reign of Grace”: „Harul este favoarea veș-

nică și absolut liberă a lui Dumnezeu, manifestat prin a le 

da binecuvântări spirituale și veșnice celor vinovați și ne-

vrednici”. 

Harul divin este favoarea suverană și mântuitoare a 

lui Dumnezeu, manifestată prin faptul că El le dă binecu-

vântări acelora care nu au niciun merit în ei înșiși și de la 
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care nu este solicitată nicio compensație pentru aceste bi-

necuvântări. Mai mult, ea este favoarea lui Dumnezeu ară-

tată acelora care nu au nicio vrednicie în ei înșiși, ei meri-

tând cu totul să fie tratați cu răutate și cu Iadul. Harul este 

complet nemeritat și necăutat, nefiind atras de vreun lu-

cru din, de la sau prin persoanele asupra cărora el este re-

vărsat. Harul nu poate fi nici cumpărat, nici câștigat de fi-

ințele create. Dacă ar putea fi meritat sau cumpărat, el ar 

înceta să fie har. Când se spune despre un lucru că este 

prin „har”, noi vrem să spunem că cel care îl primește nu 

îl poate pretinde nicidecum, că nu îi poate fi datorat în ni-

ciun fel. Harul îi este dat ca un act de pură binefacere, el 

nefiind inițial nici solicitat și nici dorit. 

Cea mai deplină manifestare a harului măreț al lui 

Dumnezeu se găsește în epistolele apostolului Pavel. În 

scrierile lui, „harul” este într-un contrast flagrant cu fap-

tele și vrednicia păcătosului, în orice fel și grad. Acest lu-

cru este abundent de clar în pasaje precum Romani 11:6: 

„Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; al-

tminteri harul n-ar mai fi har”. Harul și faptele bune nu 

pot fi puse alături mai mult decât ar putea un acid și o bază 

să stea unul lângă altul fără să reacționeze. „Căci prin har 

ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; 

ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 

nimeni” (Efes. 2:8-9).  

Favoarea absolută din partea lui Dumnezeu nu se 

poate baza pe merite omenești după cum uleiul și apa nu 
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pot să se amestece pentru a forma o singură substanță: 

„Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu 

ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează, 

ci crede în Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit, cre-

dința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire” (Rom. 

4:4-5). 

Harul lui Dumnezeu are trei caracteristici esențiale. 

În primul rând, harul este veșnic. Harul a fost plani-

ficat dinainte de a fi manifestat, conceput înainte de a fi 

dat: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pen-

tru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul 

care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 

Tim. 1:9). În al doilea rând, harul este liber (necondiționat, 

n.tr.), căci nimeni nu l-a cumpărat vreodată: „sunt socotiți 

neprihăniți, fără plată, prin harul Său” (Rom. 3:24). În al 

treilea rând, harul este suveran, pentru că Dumnezeu îl 

manifestă și îl dă față de cine dorește El: „harul să stăpâ-

nească” (Rom. 5:21). Dacă harul „stăpânește”, atunci el 

este pe scaunul de domnie, iar ocupantul acestuia trebuie 

să fie suveran. De aici și expresia „scaunul harului” (Evrei 

4:16). Tocmai pentru că harul este o favoare nemeritată, 

el trebuie să fie manifestat într-o manieră suverană. De 

aceea, Domnul afirmă: „Eu Mă îndur de cine vreau să Mă 

îndur” (Exod 33:19). Dacă Dumnezeu ar fi manifestat har 

față de toți urmașii lui Adam, oamenii ar fi putut conclu-

ziona imediat că El a fost pe bună dreptate determinat să 

îi ducă în Rai ca și cum aceasta ar fi fost o compensație 



138 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

potrivită pentru că i-a permis rasei omenești să cadă în 

păcat. Dar mărețul Dumnezeu nu are nicio obligație față 

de niciuna dintre făpturile create de El, cu atât mai puțin 

față de cei răzvrătiți. 

Viața veșnică este un dar, motiv pentru care ea nu 

poate fi nici câștigată prin fapte bune, nici pretinsă ca și 

cum ar fi un drept al omului. Odată ce vedem că mântuirea 

este un „dar”, cine are vreun drept să Îi spună lui Dumne-

zeu cui să i-o dea? Asta nu înseamnă că Dătătorul refuză 

vreodată să le dea acest dar acelora care Îl caută cu toată 

inima și potrivit cu regulile pe care El le-a prescris. Nu! El 

nu refuză pe nimeni care vine la El cu mâinile goale și po-

trivit rânduielii Lui. Dar dacă Dumnezeu hotărăște ca, 

dintr-o lume de rebeli nepocăiți și necredincioși, să Își ma-

nifeste dreptul suveran de a alege un număr limitat de oa-

meni pe care să îi mântuiască, cine este nedreptățit? Este 

oare Dumnezeu forțat să le dea darul Lui acelora care nu 

îl prețuiesc? Este El obligat să îi mântuiască pe cei care 

sunt hotărâți să meargă pe căile lor? 

Nimic nu este mai respingător pentru omul firesc și 

nimic nu aduce la lumină vrăjmășia lui înnăscută și inve-

terată față de Dumnezeu pe cât o face să susținem înaintea 

lui caracterul veșnic, liber și absolut suveran al harului di-

vin. Faptul că Dumnezeu a alcătuit planul Său din veșnicie, 

fără a consulta în vreun fel ființele create, este considerat 

mult prea degradant pentru o inimă care nu a cunoscut 

zdrobirea.  
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Faptul că harul nu poate fi câștigat sau meritat prin 

niciun efort al omului golește prea mult eul acestuia de 

neprihănirea de sine. Iar ideea că harul pune deoparte pe 

cine dorește pentru a fi beneficiarul lui favorit stârnește 

proteste încinse din partea răzvrătiților infatuați. Lutul se 

ridică împotriva Olarului și întreabă: „De ce m-ai făcut as-

tfel?” Un răzvrătit nelegiuit îndrăznește să pună sub sem-

nul întrebării dreptatea suveranității divine. 

Harul electiv al lui Dumnezeu se vede în mântuirea 

acelor oameni pe care El i-a pus suveran deoparte pentru 

a fi beneficiarii Lui. Prin „electiv”, ne referim la faptul că 

harul face deosebire, face diferențe, îi alege pe unii și îi 

trece cu vederea pe alții. Harul electiv a fost acela care l-a 

ales pe Avraam din mijlocul poporul său idolatru și l-a fă-

cut „prietenul lui Dumnezeu”. Harul electiv a fost acela 

care i-a mântuit pe „vameși și păcătoși”, dar a spus despre 

fariseii religioși, „lăsați-i” (Matei 15:14). Gloria harului li-

ber și suveran al lui Dumnezeu nu strălucește nicicând mai 

puternic decât atunci când privim la nevrednicia și nepo-

trivirea celor care beneficiază de el. 

Acest adevăr a fost ilustrat foarte frumos de către Ja-

mes Hervey (1751): „Acolo unde păcatul a fost prezent din 

abundență, spune tribunalul Cerului, harul este mult mai 

abundent. Manase era un monstru al barbariei, obligându-

și până și copiii să treacă prin foc și umplând Ierusalimul de 

sânge nevinovat. Manase a fost un adept al nelegiuirii, căci 

el nu doar a înmulțit într-o măsură extravagantă păcatele 
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și sacrilegiile sale, ci a și otrăvit principiile și a pervertit 

manierele supușilor lui, făcându-i să săvârșească mai mult 

rău decât cei mai dezgustători dintre idolatrii păgâni” (v. 

2 Cron. 33). Totuși, el a fost smerit prin acest har bogat, a 

fost reformat și a devenit un copil al dragostei iertătoare, 

un moștenitor al slavei nemuritoare”. 

Iată-l pe Saul, persecutorul acru și sângeros, cum 

aruncă amenințări și încurajează măcelărirea și dispersa-

rea mieilor, dându-i la moarte pe ucenicii lui Isus. Distru-

gerile pe care le-a cauzat și familiile nevinovate pe care le 

ruinase deja nu au fost suficiente pentru a-i stăvili spiritul 

răzbunător. Ele erau doar o pregustare pentru Saul, care, 

în loc să îl sature de sânge, l-a împins tot mai mult pe calea 

pe care pornise, și l-a aruncat tot mai zelos spre distruge-

rea creștinilor. El era setos de violență și crimă. Atât de 

nestăvilită și nesăturată era setea lui, încât sufla amenin-

țări și măcelărire (F.A. 9:1). Cuvintele lui erau sulițe și să-

geți, iar limba lui era o sabie ascuțită. Pentru el era la fel 

de natural să îi rănească pe creștini, după cum era să 

respire. Ei au sângerat ceas de ceas sub asuprirea inimii 

lui ranchiunoase. Numai pentru că nu avea suficientă pu-

tere a fost posibil ca fiecare silabă pe care o rostea și fie-

care gură de aer să nu aducă moartea și să nu îi facă pe 

unii dintre ucenicii nevinovați să cadă.  

Cine nu l-ar fi considerat pe Saul un vas al mâniei, 

destinat condamnării inevitabile, judecând după principiile 

dreptății omului? Cine nu ar fi fost gata să tragă concluzia 
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că, dacă ar fi existat lanțuri mai grele și o groapă mai 

adâncă în lumea chinurilor, acestea trebuie să fi fost re-

zervate unui astfel de dușman de nestăpânit al adevăratei 

evlavii? Totuși, să admirăm și să adorăm comorile inepu-

izabile ale harului, căci acest Saul a fost primit în părtășia 

sfântă a profeților, a fost numărat alături de armata nobilă 

a martirilor și îl face o persoană distinsă în compania glo-

rioasă a apostolilor. Credincioșii din Corint erau atât de 

implicați în conflicte, încât li se dusese vestea peste tot. 

Unii dintre ei se bălăceau în vicii atât de abominabile și se 

dedau la acte de nedreptate atât de revoltătoare, încât erau 

o ocară pentru însăși natura omenească. Totuși, chiar și 

acești fii ai violenței și sclavi ai senzualității au fost spălați, 

sfințiți și justificați (1 Cor. 6:9-11). „Spălați” în sângele pre-

țios al unui Răscumpărător muribund; „sfințiți” prin lu-

crările pline de putere ale Duhului binecuvântat, „justifi-

cați” prin îndurările infinit de mari ale unui Dumnezeu 

plin de har. Cei care erau odată o povară pentru acest pă-

mânt sunt acum bucuria cerului și încântarea îngerilor. 

Harul lui Dumnezeu este manifestat în și prin Dom-

nul Isus Hristos. „Legea a fost dată prin Moise, dar harul 

și adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17). Asta nu 

înseamnă că Dumnezeu nu a manifestat niciodată har față 

de nimeni până la întruparea Fiului Său. Geneza 6:8, Exod 

33:19 și alte pasaje demonstrează clar contrariul. Dar ha-

rul și adevărul au fost pe deplin revelate și perfect exem-

plificate când Răscumpărătorul a venit pe acest pământ și 
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a murit pe cruce pentru poporul Său. Harul lui Dumnezeu 

se revarsă către aleșii Lui numai prin Hristos, Mijlocitorul. 

„Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala; căci, dacă 

prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moar-

tea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul, pe 

care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în 

Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți... Dacă deci, 

prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el sin-

gur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, 

harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin Acel 

unul singur, care este Isus Hristos!... pentru ca, după cum 

păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpâ-

nească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică, prin 

Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 5:15, 17, 21). 

Harul lui Dumnezeu este propovăduit prin Evanghe-

lie (F.A. 20:24), care, pentru evreul auto-neprihănit, este 

„piatră de poticnire”, iar pentru grecul mândru și alipit de 

filozofie este „nebunie”. De ce? Pentru că în har nu există 

nimic care să placă mândriei omului. Ea anunță că, dacă 

nu suntem mântuiți prin har, nu putem fi mântuiți deloc. 

Ea afirmă că, fără Hristos, darul de nedescris al harului lui 

Dumnezeu, starea fiecărui om este disperată, iremediabilă 

și neajutorată. Evanghelia îi tratează pe oameni ca pe niște 

criminali vinovați, condamnați și pieritori. Ea afirmă că 

până și cel mai mare moralist are aceeași soartă îngrozi-

toare ca și cel mai voluptos ticălos; nici cel mai zelos pre-

tins credincios nu este într-o situație mai bună decât cel 
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mai profan păgân, cu toate performanțele religioase ale 

celui dintâi. 

Evanghelia îl privește pe fiecare urmaș al lui Adam 

ca pe un păcătos decăzut, contaminat, neajutorat și vred-

nic de Iad. Harul pe care Evanghelia îl prezintă este sin-

gura lui speranță. Toți oamenii stau înaintea lui Dumne-

zeu dovediți vinovați ca unii care au încălcat Legea Lui 

sfântă, ca niște infractori vinovați și condamnați, care nu 

doar că își așteaptă sentința, ci execuția sentinței este deja 

asupra lor (Ioan 3:18; Rom. 3:19). A ne plânge de parțiali-

tatea harului este un act sinucigaș.  

Dacă păcătosul insistă pe tema dreptății, atunci Iazul 

de Foc trebuie să fie partea lui veșnică. Singura lui nădejde 

este să se plece în fața sentinței pe care dreptatea lui Dum-

nezeu a pronunțat-o asupra lui, asumându-și dreptatea ei 

absolută, aruncându-se la picioarele îndurării lui Dumne-

zeu și întinzându-și mâinile goale pentru a primi harul lui 

Dumnezeu descoperit în Evanghelie. 

Duhul Sfânt este Cel care ne dă harul, motiv pentru 

care El este denumit „Duhul harului” (Zah. 12:10, cf. KJV). 

Dumnezeu Tatăl este Izvorul oricărui har, căci El a plănuit 

în Sine legământul veșnic al răscumpărării. Dumnezeu 

Fiul este singurul „vehicul” al harului. Evanghelia este ves-

titorul harului. Duhul este Cel care îl aplică. El este Cel care 

aplică Evanghelia în puterea ei mântuitoare, în sufletul 

omului, înviindu-i pe aleși în timp ce ei sunt morți spiri-

tual, cucerind voințele lor rebele, înmuind inimile lor tari, 
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deschizându-le ochii orbi, curățându-i de lepra păcatului. 

Astfel, putem spune asemenea lui G. S. Bishop: „Harul le 

este darul dat oamenilor atât de decăzuți încât nu pot ri-

dica securea dreptății, atât de corupți încât nu își pot 

schimba naturile, atât de împotrivitori lui Dumnezeu încât 

nu se pot întoarce la El, atât de orbi încât nu Îl pot vedea, 

atât de surzi încât nu Îl pot auzi, și atât de morți încât El 

însuși trebuie să le deschidă mormintele și să îi aducă la 

viață”. 
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14 
ÎNDURAREA                                                     

LUI DUMNEZEU 
 

„Lăudați-L pe Domnul, căci este bun, căci în veac 

ține îndurarea Lui!” (Ps. 136:1). Dumnezeu merită din plin 

să fie lăudat pentru această perfecțiune a caracterului Lui. 

Psalmistul îi cheamă de trei ori pe sfinți în tot atâtea ver-

sete să Îi aducă Domnului mulțumiri pentru acest atribut 

adorabil. Și sigur că acesta este cel mai neînsemnat lucru 

care poate fi cerut din partea celor ce beneficiază de pe 

urma acestei bunătăți a Lui. Când ne gândim la trăsăturile 

acestei perfecțiuni divine, nu putem face altceva decât să 

Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ea. Îndurarea Lui 

este „mare” (1 Împ. 3:6), „plină” (Ps. 86:5), „tandră” (Luca 

1:78, cf. KJV), „abundentă” (1 Petru 1:3, cf. KJV); ea „ține 

în veci pentru cei ce se tem de El” (Ps. 103:17). Bine am 

face dacă am spune asemenea psalmistului, „voi cânta în-

durarea Ta” (59:16, cf. KJV). 

„Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea 

Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă 

îndur de cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine 

vreau să am milă!” (Exod 33:19).  
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Prin ce diferă „îndurarea” lui Dumnezeu de „harul” 

Lui? Îndurarea lui Dumnezeu își are izvorul în bunătatea 

Lui.  

Prima manifestare a bunătății lui Dumnezeu constă 

în blândețea Lui, prin care El le dăruiește cu larghețe făp-

turilor Lui diverse lucruri, precum viața și ființa. A doua 

manifestare a bunătății lui Dumnezeu este îndurarea Lui, 

care denotă înclinația imediată a lui Dumnezeu de a dimi-

nua ticăloșia ființelor decăzute. Astfel, îndurarea Lui pre-

supune existența păcatului. 

Chiar dacă poate să nu fie ușor, la prima vedere, să 

percepem o diferență reală între harul și îndurarea lui 

Dumnezeu, ne este de ajutor să o observăm dacă ne gân-

dim cu atenție la felul în care El i-a tratat pe îngerii care 

nu au căzut. El nu Și-a manifestat niciodată îndurarea față 

de ei, căci aceștia nu au avut vreodată nevoie de ea, pentru 

că nu au păcătuit și nici nu au ajuns sub efectele blestemu-

lui păcatului. Totuși, acești îngeri sunt în mod cert obiec-

tele harului suveran și liber al lui Dumnezeu. 

În primul rând, acest lucru are loc datorită alegerii 

acestora de către El din întreaga rasă angelică (1 Tim. 

5:21). În al doilea rând și drept consecință a alegerii lor, el 

s-a petrecut datorită păzirii lor de apostazie de către Dum-

nezeu, atunci când Satana s-a răzvrătit și a atras în jos 

după el o treime din oastea cerească (Apoc. 12:4). În al tre-

ilea rând, el a avut loc prin a-L face pe Hristos Căpetenia 

lor (Col. 2:10; 1 Petru 3:22), prin care ei sunt asigurați pe 
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vecie în starea sfântă în care au fost creați. În al patrulea 

rând, el a avut loc datorită poziției înălțate care le-a fost 

dată, anume având privilegiul de a trăi în prezența imedi-

ată a lui Dumnezeu (Dan. 7:10), de a-L sluji constant în 

templul Lui ceresc și de a primi misiuni onorabile din par-

tea Lui (Evrei 1:14). Acesta este harul abundent manifestat 

față de ei, nu vreo manifestare a „îndurării”. 

Dacă vrem să „împărțim drept” Cuvântul adevăru-

lui, trebuie făcute trei deosebiri atunci când ne străduim 

să studiem subiectul îndurării lui Dumnezeu, așa cum este 

prezentat în Scriptură. Mai întâi, există o îndurare gene-

rală a lui Dumnezeu, aplicabilă nu doar tuturor oamenilor, 

credincioși și necredincioși, ci întregii creații: „îndurările 

Lui se întind peste toate lucrările Lui” (Ps. 145:9); El „le dă 

tuturor viața, suflarea și toate lucrurile” (F.A. 17:25). 

Dumnezeu are milă de creația brută, de nevoile ei, acope-

rindu-le tuturor nevoile potrivite. 

În al doilea rând, există o îndurare specială a lui 

Dumnezeu manifestată față de copiii oamenilor, ajutându-

i și susținându-i, și asta în ciuda păcatelor lor. De aseme-

nea, El le acoperă toate nevoile vieții: „căci El face să ră-

sară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie 

peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5:45). 

În al treilea rând, există o îndurare suverană rezer-

vată moștenitorilor mântuirii, care le este dată constant 

prin Isus, Mijlocitorul. 
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Ducând un pic mai departe diferența dintre elemen-

tele al doilea și al treilea de mai sus, este important să ob-

servăm că îndurările pe care Dumnezeu le revarsă asupra 

celor răi au totdeauna o natură temporară, adică ele sunt 

limitate strict la această viață. Dincolo de mormânt, aceș-

tia nu vor avea parte de niciun fel de îndurare: „acesta era 

un popor fără pricepere; de aceea Cel ce l-a făcut n-a avut 

milă de el, și Cel ce l-a întocmit nu l-a iertat” (Isaia 27.11). 

Totuși, în acest moment, unora dintre cititorii mei le poate 

fi sugerată o anumită dificultate, prin întrebarea urmă-

toare: Nu afirmă oare Scriptura că „în veac ține îndurarea 

Lui” (Ps. 136:1)? În legătură cu aceasta trebuie menționate 

două aspecte. Dumnezeu nu poate înceta vreodată să fie 

îndurător, căci aceasta este o calitate a esenței divine (Ps. 

116:5); Totuși, manifestarea îndurării Lui este determinată 

de voia Lui suverană. Lucrurile trebuie să se petreacă în 

felul acesta, întrucât nu există nimic în afara lui Dumne-

zeu care să Îl oblige să acționeze. Dacă ar exista ceva din-

colo de Dumnezeu, atunci acel „ceva” ar trebui să fie su-

prem, iar El ar înceta să fie Dumnezeu. 

Doar harul suveran este ceea ce determină manifesta-

rea îndurării divine. Dumnezeu afirmă explicit acest fapt în 

Romani 9:15: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am 

milă; și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur”. 

Nu starea ticăloasă a ființei create este ceea ce Îl de-

termină pe Dumnezeu să Își arate îndurarea, căci Dumne-

zeu nu este influențat de lucruri din afara Lui, așa cum 
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suntem noi. Dacă Dumnezeu ar fi fost influențat de ticălo-

șia abjectă a păcătoșilor leproși, El ar fi fost nevoit să îi 

curețe și să îi salveze pe toți. Totuși, El nu face acest lucru. 

De ce? Pur și simplu pentru că nu este planul și voia Lui să 

procedeze astfel. 

Cu atât mai puțin meritele ființelor create nu Îl pot 

determina pe Dumnezeu să Își reverse îndurările asupra 

lor, întrucât ar fi o contradicție în termeni să vorbim des-

pre merite care necesită îndurare. „El ne-a mântuit, nu 

pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru în-

durarea Lui” (Tit 3:5) - și aici vedem lucrurile puse în an-

titeză directă unul cu celălalt. Nici măcar meritele lui Hris-

tos nu sunt cele care Îl determină pe Dumnezeu să reverse 

îndurările Lui asupra aleșilor Săi, întrucât aceasta ar în-

semna să înlocuim cauza cu efectul ei. Hristos a fost trimis 

aici, la poporul Său, „prin” sau ca urmare a îndurării 

blânde a Dumnezeului nostru (cf. Luca 1:78, cf. KJV). Me-

ritele lui Hristos au făcut posibil ca Dumnezeu să Își re-

verse pe drept îndurările spirituale asupra aleșilor Lui, în-

trucât dreptatea Lui a fost satisfăcută pe deplin de Garan-

tul nostru! Îndurarea divină izvorăște în totalitate din 

buna plăcere regală a lui Dumnezeu. 

Din nou, chiar dacă este adevărat într-un fel bine-

cuvântat și glorios că îndurarea lui Dumnezeu dăinuiește 

în veci, totuși trebuie să observăm cu atenție cine sunt 

cei care beneficiază de îndurarea Lui mântuitoare. Până 

și aruncarea celor reprobați în iazul de foc este un act al 
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îndurării! Pedepsirea lor ar trebui văzută din trei perspec-

tive: 

1. Din perspectiva lui Dumnezeu, pedepsirea celor 

răi este un act de justiție, care repară onoarea Lui. 

Îndurarea lui Dumnezeu nu este manifestată nicio-

dată în detrimentul sfințeniei și a neprihănirii Lui. 

2. Din perspectiva celor răi, ea este un act de echi-

tate, întrucât ei sunt făcuți să sufere pedeapsa 

dreaptă a nelegiuirilor lor. 

3. Dar din perspectiva celor răscumpărați, pedepsi-

rea celor răi este un act de îndurare de nedescris. 

Cât de îngrozitor ar fi dacă starea actuală a lucruri-

lor, în care copiii lui Dumnezeu sunt obligați să tră-

iască în mijlocul copiilor diavolului, ar continua așa 

pe veci! Raiul ar înceta dintr-o dată să mai fie Rai 

dacă urechile sfinților ar auzi și acolo limbajul mur-

dar și blasfemiator al reprobaților. Ce îndurare este 

că în Rai „nimic întinat nu va intra, nimeni care tră-

iește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei 

scriși în cartea vieții Mielului” (Apoc. 21:27)! 

Deoarece nu vreau ca vreunul dintre cititorii mei să 

își închipuie că am extras concluzia ultimului paragraf din 

imaginația noastră, aș dori să apelez la Sfânta Scriptură și 

să arăt că ea susține ceea ce am afirmat. În Psalmul 143:12, 

îl vedem pe David rugându-se astfel: „În bunătatea [îndu-

rarea, cf. KJV] Ta, nimicește-i pe vrăjmașii mei, și pierde-
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i pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău”. 

Mai apoi, citim despre Dumnezeu în Psalmul 136:15 că „a 

aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac 

ține îndurarea Lui”. Pentru faraon și armata lui, acesta a 

fost un act al răzbunării lui Dumnezeu, dar pentru evrei, 

el a fost un act al îndurării. 

Și iarăși, citim în Apocalipsa 19:1-3: „După aceea, am 

auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: 

‚Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântui-

rea, slava, cinstea și puterea! Pentru că judecățile Lui sunt 

adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care 

strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat sângele robilor 

Săi, din mâna ei’. Și au zis a doua oară: ‚Aleluia! Fumul ei 

se ridică în sus în vecii vecilor!’” Din ceea ce tocmai am 

avut înaintea ochilor noștri, am face bine să observăm cât 

de zadarnică este speranța curajoasă a celor răi, oameni 

care, în ciuda sfidării continue la adresa lui Dumnezeu, 

contează totuși pe manifestarea îndurării Sale față de ei. 

Cât de mulți oameni spun - „eu nu cred că Dumnezeu mă 

va arunca vreodată în Iad, pentru că El este prea îndură-

tor”. O astfel de speranță este o viperă care îi va mușca de 

moarte dacă o vor hrăni la pieptul lor. Dumnezeu este de-

opotrivă un Dumnezeu al dreptății și un Dumnezeu al în-

durării, iar El a afirmat expres că „nu-l socotește pe cel 

vinovat drept nevinovat” (Exod 34:7). Da, El a spus că „cei 

răi se întorc la locuința morților: toate Neamurile care-L 

uită pe Dumnezeu” (Ps. 9:17). Oamenii pot obiecta în felul 
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următor: „nu cred că, dacă îi permitem murdăriei să se 

acumuleze și noroiul devine stagnant, iar oamenii se lip-

sesc pe ei înșiși de aer curat, atunci un Dumnezeu îndură-

tor îi va lăsa să cadă pradă unei febre mortale”. Adevărul 

este că cei care neglijează legile sănătății sunt cuprinși ine-

vitabil de boală, cu toată îndurarea lui Dumnezeu. La fel 

de adevărat este că cei care neglijează legile sănătății spi-

rituale vor suferi pe veci cea de-a doua moarte. 

Este un lucru deosebit de serios să vezi atât de mulți 

oameni abuzând de această perfecțiune divină. Ei continuă 

să disprețuiască autoritatea lui Dumnezeu, să calce în pi-

cioare poruncile Lui, continuând să trăiască o viață de pă-

cat – și totuși speră să aibă parte de îndurarea Lui! Totuși, 

Dumnezeu nu va fi nedrept cu Sine. Dumnezeu Își arată 

îndurarea față de cel pocăit cu adevărat, nu față de cel care 

rămâne împietrit în nepocăință (Luca 13:3). A continua să 

trăiești o viață de păcat și totuși a apela la îndurarea divină 

pentru a scăpa de pedeapsă este un lucru diabolic. Este ca 

și cum ai spune, „haideți să facem răul ca să vină binele 

după el”, deși stă scris că „osânda acestor oameni este 

dreaptă” (Rom. 3:8).  

Aroganța acestor oameni va fi în mod cert dezamă-

gită. Citiți cu atenție următoarele cuvinte: „Să nu fie între 

voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a 

căror inimă să se abată azi de la Domnul, Dumnezeul nos-

tru, ca să se ducă să le slujească dumnezeilor neamurilor 

acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă 
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otravă și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legămân-

tului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima 

lui și să zică: ‚Voi avea pacea, chiar dacă aș urma pornirile 

inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete’. Pe acela 

Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia și gelozia Domnului 

se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele 

scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul îi va 

șterge numele de sub ceruri” (Deut. 29:18-20). Hristos 

este scaunul spiritual al îndurării, iar cei care disprețuiesc 

și resping domnia Lui vor „pieri pe calea lor, căci mânia 

Lui este gata să se aprindă” (Ps. 2:12). 

Dar haideți ca gândurile noastre de încheiere să se 

îndrepte către îndurările spirituale pe care Dumnezeu le 

manifestă față de poporul Său. „Bunătatea [îndurarea, cf. 

KJV] Ta ajunge până la ceruri” (Ps. 57:10). Bogățiile aces-

teia întrec cele mai înălțătoare gânduri ale noastre. „Ci cât 

sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bu-

nătatea [îndurarea, cf. KJV] Lui pentru cei ce se tem de El” 

(Ps. 103:11). Nimeni nu o poate măsura!  

Aleșii sunt numiți „vase ale îndurării” (Rom. 9:23). 

Îndurarea Lui este ceea ce i-a înviat pe aceștia pe vremea 

când erau morți în păcatele lor: „Dar Dumnezeu, care este 

bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-

a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus 

la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți)” 

(Efes. 2:4-5). Îndurarea lui Dumnezeu este ceea ce îi mân-

tuiește: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi 
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în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naș-

terii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt” (Tit 

3:5). 

Îndurarea Lui bogată este ceea ce i-a făcut să fie păr-

tași unei moșteniri veșnice: „Binecuvântat să fie Dumne-

zeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndu-

rarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui 

Isus Hristos din morți, la o nădejde vie” (1 Petru 1:3). 

Timpul nu ne permite să vorbim despre îndurările 

Sale ocrotitoare, susținătoare, iertătoare și providențiale! 

Față de cei care sunt ai Lui, Dumnezeu este „Părin-

tele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri” (2 Cor. 

1:3).  
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15 
BLÂNDEȚEA                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Îi propunem acum cititorului să își îndrepte ochii că-

tre o altă perfecțiune a lui Dumnezeu, una despre care fi-

ecare creștin primește nenumărate dovezi. Ne vom în-

drepta către analiza blândeții1 lui Dumnezeu, întrucât sco-

pul nostru este de a păstra un echilibru potrivit în analiza 

perfecțiunilor divine, întrucât noi toți suntem înclinați că-

tre o vedere îngustă a acestora. Trebuie să păstrăm un 

echilibru aici, ca în orice alt lucru, în ce privește cele două 

afirmații legate de atributele divine: „Dumnezeu este lu-

mină” (1 Ioan 1:5) respectiv „Dumnezeu este dragoste” (1 

Ioan 4:8). Aspectele mai aspre din caracterul divin, care 

inspiră mai multă uimire, sunt echilibrate de cele mai 

blânde, mai plăcute. Dacă insistăm exclusiv pe măreția și 

suveranitatea lui Dumnezeu, sau pe sfințenia și dreptatea 

 
1 prin „blândețea lui Dumnezeu”, autorul face referire la blândețea Lui iubitoare. Deși 
uneori, termenul/expresia este tradusă în limba română prin „bunătate”, totuși există 
o mulțime de pasaje în care ea ar putea fi tradusă mai bine prin această „blândețe 

iubitoare a lui Dumnezeu”. În citatele utilizate în acest capitol, oridecâteori apare ter-
menul „bunătate”, cititorul este îndemnat să înțeleagă că referința este la „blândețea 
Lui iubitoare” - n.tr. 
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Lui, acest lucru va produce o pierdere ireparabilă în sufle-

tele noastre. De aceea, trebuie să medităm frecvent, chiar 

dacă nu exclusiv, și asupra bunătății și a îndurării Lui. Ni-

mic altceva nu ar trebui să ne mulțumească decât o per-

spectivă completă asupra perfecțiunilor divine, așa cum 

sunt revelate ele în Sfintele Scripturi. 

Scriptura vorbește despre „bogăția dragostei Lui”, și 

cine este în măsură să o evalueze? (Isaia 63:7). Psalmistul 

a spus: „cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule” 

(36:7). Nicio peniță a omului și nicio limbă îngerească nu 

poate să exprime adecvat blândețea Lui. Oricât de famili-

ară ar putea fi această binecuvântată trăsătură a lui Dum-

nezeu pentru oameni, ea ține cu totul de revelația divină. 

Niciunul dintre oamenii din vechime nu a visat vreodată 

să le atribuie „zeilor” lor o perfecțiune atât de minunată ca 

aceasta. Niciunul dintre obiectele cărora li se aduce închi-

nare de către păgânii zilelor noastre nu are blândețe și tan-

drețe; ba încă opusul este adevărat, după cum se poate ve-

dea din trăsăturile hidoase ale idolilor lor. Filozofii consi-

deră acest lucru un afront serios la adresa cinstei Celui Ab-

solut, pentru a-I atribui astfel de calități. Dar Scripturile 

au foarte multe lucruri de spus despre blândețea lui Dum-

nezeu, sau despre favoarea Lui părintească față de copiii 

Săi, afecțiunea Lui tandră față de ei. 

Prima dată când este menționat acest atribut divin 

în Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în acea manifestare 

minunată a lui Dumnezeu față de Moise, când Iehova Și-a 
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proclamat „Numele”, adică atunci când S-a făcut cunoscut. 

„Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare 

și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie” 

(Exod 34:6), deși termenul ebraic chesed, tradus prin „bu-

nătate”, trebuie înțeles ca „blândețe”. În Biblia în limba 

engleză, prima referință legată de blândețea lui Dumnezeu 

este în Psalmul 17:7, unde David s-a rugat astfel: „Arată-

Ți bunătatea Ta cea minunată, Tu, care-i scapi pe cei ce 

caută adăpost, și-i izbăvești de potrivnicii lor”. Este un lu-

cru minunat că Acela care ne este infinit superior, glorios 

și peste puterea noastră de a-L înțelege, cu o sfințenie atât 

de mare încât nu poate fi descrisă, ar putea nu doar să ob-

serve astfel de viermi ai pământului cum suntem noi, ci și 

să Își îndrepte inima spre ei, dându-L pe Fiul Său pentru 

ei, trimițându-L pe Duhul Său ca să locuiască în ei și su-

portând toate imperfecțiunile și rătăcirile lor așa încât nu 

Își îndepărtează blândețea de la ei. 

Gândiți-vă la unele dintre dovezile și manifestările 

acestui atribut divin asupra sfinților: „în dragostea [blân-

dețea, cf. KJV] Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos” (Efes. 1:4-5). Așa cum arată acest verset, 

acea dragoste a fost îndreptată către ei dinainte de apariția 

acestei lumi. „Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a ară-

tat prin faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul 

Său Fiu, pentru ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4:9), adică 

o manifestare uimitoare a providenței Lui pentru noi, fiin-

țele decăzute. „Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți 
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păstrez bunătatea Mea” (Ier. 31:3), prin lucrările aducă-

toare de viață ale Duhului Meu, prin puterea invincibilă a 

harului Meu, prin a crea în tine un simțământ profund al 

nevoii mântuirii și prin a te atrage prin frumusețea Mea. 

„Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu 

Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndu-

rare” (Osea 2:19). Punând în noi dorința de a ne dedica 

Lui, Domnul intră în ziua puterii Sale într-un legământ 

veșnic cu noi! 

Această blândețe a Domnului nu se îndepărtează ni-

ciodată de copiii Lui. Potrivit rațiunii noastre, se poate ca 

acest lucru să nu pară astfel, și totuși el nu are loc nicio-

dată. Întrucât cel credincios este în Hristos, nimic nu îl 

poate despărți de dragostea lui Dumnezeu (Rom. 8:39). 

Dumnezeu S-a angajat cu solemnitate, prin legământ, iar 

păcatele noastre nu îl pot abroga. Dumnezeu a jurat că, 

dacă aleșii Lui nu păzesc poruncile Sale, El le va „pedepsi 

fărădelegile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri”.  

Cu toate acestea, El adaugă: „nu-Mi voi îndepărta 

deloc bunătatea de la ei și nu-Mi voi face credincioșia de 

minciună; nu-Mi voi călca legământul și nu voi schimba ce 

a ieșit de pe buzele mele” (Ps. 89:31-34). Observați schim-

barea persoanei de la „ei” și „lor” la „Mine”. Blândețea lui 

Dumnezeu față de poporul Său este centrată în Hristos. 

Pentru că manifestarea blândeții Lui este un angajament 

al legământului, ea este legată în mod repetat de „adevă-

rul” Lui (Ps. 40:11; 138:2), demonstrând că ea ajunge la 
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noi prin făgăduință. De aceea, noi nu ar trebui să cădem 

vreodată pradă disperării. 

„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, 

dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul 

Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă 

de tine” (Isaia 54:10). Nu, întrucât legământul a fost pece-

tluit cu sângele Mijlocitorului lui, prin care sângele vrăj-

mășiei (din cauza păcatului) a fost înlăturat, așa încât a 

fost instaurată o pace perfectă. Dumnezeu știe gândurile 

pe care le are pentru cei cuprinși în legământul Lui și care 

au fost împăcați cu El, anume „gânduri de pace și nu de 

nenorocire” (Ier. 29:11). De aceea, noi suntem asigurați că 

„ziua, Domnul îmi dădea îndurarea [blândețea, cf. KJV] 

Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune 

Dumnezeului vieții mele” (Ps. 42:8). Ce cuvinte! Nu doar 

că Domnul le va da, ci va porunci blândeții Lui. Ea ne este 

dată prin decret, prin angajament regal, după cum El po-

runcește „izbăvirea... binecuvântarea, viața, pentru veșni-

cie” (Ps. 44:4; 133:3), care ne arată că nimic nu poate îm-

piedica aceste binecuvântări. Care ar trebui să fie răspun-

sul nostru? 

În primul rând, „urmați dar pilda lui Dumnezeu ca 

niște copii preaiubiți. Trăiți în dragoste” (Efes. 5:1-2). „As-

tfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, 

îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 

smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare” (Col. 3:12). 

Așa au stat lucrurile în cazul lui David: „bunătatea Ta este 
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înaintea ochilor mei, și umblu în adevărul Tău” (Ps. 26:3). 

El și-a găsit încântarea în a se gândi la ea, i-a împrospătat 

sufletul să facă acest lucru și i-a modelat comportamentul. 

Cu cât ne concentrăm mai mult pe bunătatea lui Dumne-

zeu, cu atât vom fi mai atenți în ascultarea noastră de El. 

Constrângerile dragostei și harului lui Dumnezeu sunt 

mult mai puternice față de cel regenerat decât sunt groză-

viile Legii Lui. „Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumne-

zeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adă-

post” (Ps. 36:7). 

În al doilea rând, conștientizarea acestei perfecțiuni 

divine ne întărește credința și ne încurajează încrederea în 

El. 

În al treilea rând, ea ar trebui să stimuleze în noi 

atitudinea de închinare. „Fiindcă bunătatea Ta prețuiește 

mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele 

Tale” (Ps. 63:3; cf. 138:2). 

În al patrulea rând, ea ar trebui să ne fie mângâierea 

când suntem întristați. „Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mân-

gâierea, cum i-ai făgăduit robului Tău” (Ps. 119:76). Așa a 

fost în cazul lui Hristos, în chinul Său (Ps. 69:17). 

În al cincilea rând, ea ar trebui să fie pledoaria noas-

tră în rugăciune: „Vezi cât de mult iubesc eu poruncile 

Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta” (Ps. 

119:159). David a apelat la acest atribut divin cerând pu-

tere proaspătă și vigoare mai mare. 
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În al șaselea rând, ar trebui să apelăm la blândețea 

lui Dumnezeu când am ajuns să ne abatem de pe cale. „Ai 

milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta” (Ps. 51:1). 

Tratează-mă după cel mai blând dintre atributele Tale, fă 

din cazul meu o exemplificare a blândeții Tale. 

În al șaptelea rând, ea ar trebui să fie una dintre ce-

rerile noastre în cadrul devoțiunilor noastre. „Fă-mă să 

aud dis-de-dimineață bunătatea Ta” (Ps. 143:8). Trezește-

mi sufletul așa încât să fie în acord cu blândețea Ta, și fă 

ca gândurile mele să se îndrepte către bunătatea Ta!
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16 
DRAGOSTEA                                          

LUI DUMNEZEU 
 

În ce privește natura lui Dumnezeu, ni se spun trei 

lucruri esențiale în Scriptură. 

În primul rând, „Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24). 

În limba greacă nu există un articol nehotărât așa încât 

textul să fie tradus „Dumnezeu este un duh”, motiv pentru 

care o astfel de afirmație trebuie respinsă cu toată forța, 

întrucât L-ar plasa într-o clasă anume, alături de alții. El 

este fără trup, neavând o substanță vizibilă. Dacă Dumne-

zeu ar fi avut un trup tangibil, El nu ar mai fi fost omni-

prezent, ci ar fi fost limitat la un loc anume. Întrucât Dum-

nezeu este „Duh”, El umple cerurile și pământul. 

În al doilea rând, „Dumnezeu este lumină“ (1 Ioan 

1:5), adică opusul întunericului. În Scriptură, „întuneric” 

are sensul de păcat, rău, moarte, în timp ce termenul „lu-

mină” se referă la sfințenie, bunătate, viață. De aceea, ex-

presia „Dumnezeu este lumină” are sensul că El este suma 

tuturor trăsăturilor pozitive. 
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În al treilea rând, „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 

4:8). Aici nu este vorba doar despre faptul că Dumnezeu „iu-

bește”, ci că El este dragostea însăși. Dragostea nu este pur și 

simplu unul dintre atributele Sale, ci însăși natura Lui. 

Există mulți oameni în zilele noastre care vorbesc 

despre dragostea lui Dumnezeu, dar care sunt complet 

străini de Dumnezeul dragostei. Dragostea divină este pri-

vită în mod obișnuit ca un fel de slăbiciune amiabilă, o in-

dulgență bine intenționată. Ea este redusă la un banal sen-

timent bolnăvicios, modelat după emoțiile omenești. Ade-

vărul este că, în această privință, ca, de altfel, în toate ce-

lelalte, gândirea noastră trebuie să fie modelată și ajustată 

potrivit revelației din Sfânta Scriptură. Faptul că avem o 

nevoie urgentă în această privință este clar nu doar atunci 

când ne uităm la ignoranța care predomină peste tot, ci și 

la starea spirituală de mediocritate existentă peste tot, 

printre pretinșii creștini. Cât de puțină dragoste adevărată 

există pentru Dumnezeu!  

Unul dintre principalele motive care stau în spatele 

acestei situații ține de faptul că inimile noastre sunt atât 

de puțin preocupate de dragostea minunată a lui Dumne-

zeu pentru poporul Său. Cu cât cunoaște mai bine dragos-

tea Lui – caracterul acesteia, plinătatea și fericirea ei - cu 

atât inimile noastre vor fi stârnite în dragoste față de El. 

1. Dragostea lui Dumnezeu este neinfluențată. Prin 

aceasta vrem să spunem că nimic, niciun lucru care se gă-

sește în obiectele dragostei Sale nu forțează dragostea Lui 
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să se manifeste; nimic aflat în creatură nu o atrage și nu o 

stârnește. Dragostea pe care vreo ființă creată o are pentru 

alta se datorează unui lucru existent în obiectul dragostei 

respective.  

Spre deosebire de aceasta, dragostea lui Dumnezeu 

este liberă, spontană, nedeterminată sau cauzată de al-

tceva. Singurul motiv pentru care Dumnezeu iubește pe 

cineva se găsește în voia Lui suverană: „Nu pentru că le 

întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit 

Domnul de voi și v-a ales [v-a iubit, cf. KJV], căci voi sun-

teți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Dom-

nul vă iubește” (Deut. 7:7-8). Dumnezeu Și-a iubit poporul 

din vecie, motiv pentru care niciun lucru legat de ființele 

create nu poate fi cauza lucrurilor care se găsesc în Dum-

nezeu din veșnicie. El iubește de la Sine, „după hotărârea 

Lui” (2 Tim. 1:9). 

„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 

4:19). Dumnezeu nu ne-a iubit pentru că noi L-am fi iubit, 

ci El ne-a iubit înainte ca noi să avem cea mai mică parti-

culă de dragoste pentru El. Dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit 

ca răspuns la dragostea noastră pentru El, atunci ea n-ar 

mai fi fost spontană în ceea ce Îl privește. Nu, ci întrucât 

Dumnezeu ne-a iubit pe vremea când noi nu aveam iubire 

în noi, este clar că dragostea Lui nu a fost influențată de 

nimic. Dacă vrem ca Dumnezeu să fie onorat și inima co-

piilor Săi să fie întărită în adevăr, este foarte important să 

fim clari în legătură cu acest adevăr prețios. Dragostea lui 
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Dumnezeu pentru mine și pentru toți cei care sunt „ai Lui” 

n-a fost în niciun fel determinată de vreun lucru aflat în 

noi. Ce să fi existat în mine care să Îi atragă inima lui Dum-

nezeu? Absolut nimic. Din contră, în mine au existat toate 

lucrurile care să mă facă respingător, orice lucru calculat 

ca să Îl determine să fie dezgustat de mine – am fost păcă-

tos, depravat, o masă de corupție morală, fără a exista 

vreun lucru bun în mine.  

„Ce a fost în mine care să merite stimă, 

Sau care să-I aducă încântare Creatorului? 

Îți voi cânta mereu, Tată, 

Că așa ai găsit Tu de cuviință”. 

2. Dragostea lui Dumnezeu este veșnică. Acest lucru 

rezultă ca o necesitate. Dumnezeu însuși este veșnic, iar 

Dumnezeu este dragoste. De aceea, după cum Dumnezeu 

însuși n-a avut început, nici dragostea Lui nu a avut un 

început. Este adevărat că un astfel de concept trece dincolo 

de puterea de înțelegere a minților noastre firave, însă 

chiar și acolo unde nu putem înțelege astfel de lucruri, ne 

putem pleca ființele noastre în închinare și adorare. Cât de 

clară este mărturia din Ieremia 31:3: „te iubesc cu o iubire 

veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea”. Cât de bine-

cuvântați suntem să cunoaștem că Dumnezeul cel mare și 

sfânt Și-a iubit poporul înainte ca pământul și cerul să fie 

chemate în existență, că El Și-a îndreptat inima asupra 

acestuia din toată veșnicia. O dovadă clară este că această 

dragoste a Lui este spontană, întrucât El i-a iubit fără li-

mite, înainte ca aceștia să fi fost în viață. 
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Același adevăr prețios este prezentat în Efeseni 1:4-

5: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 

ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în 

dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin 

Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. Ce laude ar 

trebui să stârnească acest lucru din partea fiecăruia dintre 

copiii Lui! Cât de răvășitor ar trebui să fie pentru inimă fap-

tul că, întrucât dragostea lui Dumnezeu față de mine n-a 

avut început, ea nu poate avea nici sfârșit! Deoarece este 

adevărat că El este Dumnezeu „din veșnicie în veșnicie” și 

pentru că Dumnezeu este „dragoste”, atunci este la fel de 

adevărat că El Își iubește poporul „din veșnicie în veșnicie”. 

3. Dragostea lui Dumnezeu este suverană. Și acest lu-

cru este evident în sine. Dumnezeu însuși este suveran, nea-

vând vreo obligație față de cineva, fiind lege pentru Sine, 

acționând întotdeauna potrivit cu plăcerea Sa regală. Întru-

cât Dumnezeu este suveran și pentru că El este de asemenea 

dragoste, urmează în mod necesar că dragostea Lui este și 

ea suverană. Întrucât Dumnezeu este Dumnezeu, El face 

ceea ce Îi place. Pentru că Dumnezeu este dragoste, El iu-

bește pe cine dorește să iubească. Aceasta este afirmația Lui 

expresă: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât” (Rom. 

9:13). Nu a existat niciun motiv care să țină de Iacov, pentru 

care el să fie obiectul dragostei divine mai mult decât Esau. 

Amândoi aveau aceeași părinți și s-au născut în același 

timp, fiind gemeni. Totuși, Dumnezeu l-a iubit pe unul și l-

a urât pe celălalt! De ce? Pentru că așa a găsit El de cuviință. 
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Suveranitatea dragostei lui Dumnezeu decurge în 

mod necesar din faptul că ea nu este influențată de vreun 

lucru din ființa creată. Astfel, a afirma că motivul sau ca-

uza dragostei Lui stă în Dumnezeu însuși este doar o altă 

modalitate de a spune că El iubește pe cine dorește. Să pre-

supunem pentru o clipă contrariul acestei afirmații. Să 

presupunem că dragostea lui Dumnezeu ar fi fost dictată 

de orice altceva decât de voia Lui: într-o astfel de situație, 

El ar iubi printr-o regulă anume, motiv pentru care El s-

ar afla sub o lege a dragostei, astfel încât Dumnezeu însuși 

ar trebui să Se supună Legii, nemaifiind totalmente liber. 

„În dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos, după” - ce? Vreun merit anume pe care 

El să-l fi văzut mai dinainte în ei! Nu! Atunci ce anume? – 

„după buna plăcere a voii Sale” (Efes. 1:4-5). 

4. Dragostea lui Dumnezeu este infinită. De altfel, 

orice lucru legat de Dumnezeu este infinit. Esența Lui um-

ple cerurile și pământul. Înțelepciunea Lui nu poate fi li-

mitată, căci El cunoaște totul din trecut, prezent și viitor. 

Puterea Lui este nelimitată, căci pentru El nu este nimic 

prea dificil. Tot așa este și dragostea Lui, fără limite. Există 

o profunzime a dragostei pe care nimeni nu o poate cu-

prinde. Există o înălțime a ei pe care nimeni nu o poate 

măsura. Există o lungime și o lățime a dragostei care sfi-

dează instrumentele de măsură, atunci când este judecată 

prin orice standard al ființei create. Ea este ilustrată foarte 

frumos în Efeseni 2:4: „Dar Dumnezeu, care este bogat în 
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îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit”: 

cuvântul „mare” de aici este paralel expresiei „atât de 

mult” din Ioan 3:16 – „atât de mult a iubit Dumnezeu”. El 

ne spune că dragostea lui Dumnezeu este atât de transcen-

dentă, încât nu poate fi evaluată. 

„Nicio limbă nu poate exprima pe deplin dragostea in-

finită a lui Dumnezeu și nicio minte nu o poate cu-

prinde: ea ,întrece orice cunoștință’ (Efes. 3:19). Cele 

mai detaliate idei pe care o minte finită le poate creiona 

despre dragostea divină se află infinit mai jos decât 

adevărata ei natură. Cerul nu este suficient de sus față 

de pământ pe cât este bunătatea lui Dumnezeu față de 

cele mai înălțătoare concepții pe care suntem capabili 

să ni le formăm în legătură cu ea. Dragostea lui Dum-

nezeu este un ocean care se ridică mai sus decât toți 

munții opoziției în cei care sunt beneficiarii acesteia. 

Ea este un izvor din care curge tot binele necesar față 

de toți cei care sunt părtași ei” (John Brine, 1743). 

5. Dragostea lui Dumnezeu este neschimbătoare. Așa 

cum în Dumnezeu nu există „nici schimbare, nici umbră 

de mutare” (Iacov 1:17), tot așa dragostea Lui nu cunoaște 

schimbare sau diminuare. Viermele Iacov ne oferă un 

exemplu categoric al acesteia: „Pe Iacov l-am iubit”, a afir-

mat Iehova și, în ciuda necredinței și a rătăcirilor lui, 

Dumnezeu nu a încetat să îl iubească. Ioan 13:1 ne oferă o 

altă ilustrație frumoasă. În acea seară, unul dintre apostoli 

avea să ceară, „Arată-ni-L pe Tatăl”, un altul avea să se le-

pede de El cu blestem, toți aveau să fie scandalizați de ati-

tudinea Lui și să Îl abandoneze. Cu toate acestea, „fiindcă 
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îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt”. 

Dragostea divină nu este expusă schimbării. Dragostea di-

vină este „tare ca moartea”. „Apele cele mari nu pot să 

stingă dragostea, și râurile n-ar putea s-o înece” (Cânt. 

8:6-7). Nimic nu ne poate despărți de ea (Rom. 8:35-39). 

„Nu este capăt sau măsură a iubirii Lui, 

Nicio schimbare n-o poate deturna; 

Ea curge la fel din veșnicie 

Din aceeași sursă eternă”. 

6. Dragostea lui Dumnezeu este sfântă. Dragostea 

Lui nu este determinată de capricii, patimi sau sentimente, 

ci de principiu. Așa cum harul Lui stăpânește fără a abuza 

de dragoste, ci prin dreptate (Rom. 5:21), tot așa, dragos-

tea Lui nu intră niciodată în conflict cu sfințenia Lui. 

„Dumnezeu este lumină” (1 Ioan 1:5) este un adevăr men-

ționat înainte de expresia „Dumnezeu este dragoste” (1 

Ioan 4:8). Dragostea lui Dumnezeu nu este o simplă slăbi-

ciune sau o blândețe efeminată a Lui. Scriptura afirmă că 

„Domnul îl pedepsește pe cine-l iubește și îl bate cu nuiaua 

pe orice fiu pe care-l primește” (Evrei 12:6). Dumnezeu 

nu-i va face cu ochiul păcatului, nici măcar în cazul păca-

telor poporului Său. Dragostea Lui este curată, neameste-

cată și nepătată de vreun fel de sentimentalism ieftin. 

7. Dragostea lui Dumnezeu este plină de har. Dra-

gostea și harul lui Dumnezeu sunt două lucruri insepara-

bile. Acest lucru ne este adus înaintea ochilor cu toată cla-

ritatea în Romani 8:32-39. Ceea ce este acea dragoste, de 

care nu ne poate „despărți” nimic, se poate vedea foarte 
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ușor din obiectivul și scopul contextului imediat: este acea 

bunăvoință și har al lui Dumnezeu care L-au determinat 

să Îl dea la moarte pe Fiul Său pentru păcătoși. Acea dra-

goste a fost puterea impulsivă a întrupării lui Hristos: 

„atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe sin-

gurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). Hristos nu a murit ca să-L de-

termine pe Dumnezeu să ne iubească, ci pentru că El Și-a 

iubit deja poporul. Calvarul este demonstrarea supremă a 

dragostei divine. Cititorule creștin, oridecâteori ești ispitit 

să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu, mergi înapoi la 

Calvar. 

Vedem aici din plin motivul pentru care ne putem 

pune încrederea și putem avea răbdare atunci când Dum-

nezeu lasă suferința în viețile noastre. Hristos a fost iubit 

de Tatăl, și totuși El nu a fost scutit de sărăcie, dispreț și 

persecuție din partea oamenilor. El a fost însetat și înfo-

metat. Astfel, n-a fost ceva incompatibil cu dragostea lui 

Dumnezeu ca El să le permită oamenilor să Îl scuipe și să 

Îl lovească pe Hristos. De aceea, niciun creștin nu ar trebui 

să pună sub semnul întrebării dragostea lui Dumnezeu 

atunci când trece prin suferințe și încercări dureroase. 

Dumnezeu nu L-a îmbogățit pe Hristos cu prosperitate tre-

cătoare câtă vreme El S-a aflat pe pământ, căci Domnul n-

a avut nici măcar un loc unde să-Și aștearnă capul. Totuși, 

El I-a dat Duhul Sfânt fără măsură (Ioan 3:34). Să învățăm, 

așadar, că binecuvântările spirituale sunt cele mai însem-

nate daruri ale dragostei divine. Cât de fericiți ar trebui să 
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fim când știm că, atunci când lumea ne urăște, Dumnezeu 

ne iubește!  
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17 
DRAGOSTEA LUI                          

DUMNEZEU PENTRU NOI 
 

Prin „noi”, ne referim la poporul Său. Deși citim des-

pre dragostea care este „în Hristos Isus, Domnul nostru” 

(Rom. 8:39), Sfintele Scripturi nu ne arată că ar exista o 

dragoste a lui Dumnezeu care să nu fie manifestată în 

Hristos. „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se 

întind peste toate lucrările Lui” (Ps. 145:9), așa că El le dă 

hrană până și corbilor. „El este bun și cu cei nemulțumitori 

și cu cei răi” (Luca 6:35), iar providența Lui le slujește atât 

celor drepți cât și celor nedrepți (Matei 5:45).  

Totuși, dragostea Lui este rezervată aleșilor Săi. 

Acest lucru este stabilit fără echivoc prin caracteristicile 

ei, căci atributele dragostei Sale sunt identice cu Sine. 

Acest lucru este necesar, întrucât „Dumnezeu este dra-

goste”. Acesta este doar un alt fel de a spune că dragostea 

lui Dumnezeu este asemenea Lui – din veșnicie în veșnicie, 

neschimbătoare. Nimic nu poate fi mai absurd decât să ne 

imaginăm că cineva iubit de Dumnezeu ar putea să piară 

veșnic sau ar putea să experimenteze vreodată răzbunarea 
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Lui veșnică. Întrucât dragostea lui Dumnezeu este „în 

Hristos Isus”, ea nu a fost atrasă de nimic care s-ar afla în 

beneficiarii ei, și nici nu poate fi respinsă de vreun lucru 

care să țină de ei. „Fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în 

lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1). Cuvântul „lume” 

din Ioan 3:16 este un termen general folosit în contrast cu 

evreii, iar versetul trebuie interpretat așa încât să nu intre 

în contradicție cu texte precum Psalmul 5:5; 6:7; Ioan 3:36 

sau Romani 9:13. 

Principalul scop al lui Dumnezeu este să manifeste 

dragostea Lui în Hristos, întrucât Hristos este singurul 

mijloc prin care aceasta se manifestă. Fiul n-a fost indus 

de Tatăl să-Și iubească poporul, ci mai degrabă dragostea 

Lui față de ei este ceea ce L-a determinat să-Și dea Fiul la 

moarte pentru ei. Ralph Erskine spunea: „Dumnezeu a 

ales o modalitate minunată de a-Și manifesta dragostea.  

Atunci când El a vrut să-Și arate puterea, El a creat 

o lume. Când a vrut să Își arate înțelepciunea, a așezat lu-

mea aceasta într-un cadru anume și a format-o așa încât 

să își descopere vastitatea. Când El a dorit să manifeste 

grandoarea și gloria Numelui Său, El a creat un Cer, a pus 

acolo îngeri și arhangheli, stăpâniri și puteri.  

Când El a dorit să-Și manifeste dragostea, ce anume 

a făcut El pentru aceasta? Dumnezeu a ales o modalitate 

măreață și minunată de a o manifesta în Hristos: în Per-

soana Lui, în sângele Lui, în moartea Lui, în neprihănirea 

Lui”. 
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„În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 

ele, toate în El [Hristos] sunt ‚da’” (2 Cor. 1:20). După cum 

am fost aleși în Hristos (Efes. 1:4), acceptați în El (Efes. 1:6), 

iar viața noastră este ascunsă în El (Col. 3:3), așa suntem 

iubiți în El – „dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos 

Isus”: în El, ca Soț și Cap al Bisericii Lui, motiv pentru care 

nimeni nu ne poate despărți de dragostea Lui, căci acea 

unire este indisolubilă. 

Nimic nu încălzește atât de puternic inima sfântului 

cum o face meditarea la dragostea lui Dumnezeu. Atunci 

când el este preocupat de aceasta, se înalță deasupra eului 

său ticălos. Conștientizarea în credință a dragostei lui 

Dumnezeu umple sufletul înnoit de o satisfacție sfântă și 

îl face pe cât poate fi de fericit de această parte a Cerului. 

A cunoaște și a crede dragostea pe care Dumnezeu o are 

față de mine constituie deopotrivă o pecete și o pregustare 

a Raiului însuși. Întrucât Dumnezeu Își iubește poporul în 

Hristos, iubirea aceasta nu ține de ceva atractiv aflat în ei: 

„pe Iacov l-am iubit”. Da, pe Iacov cel neatractiv, da, pe 

Iacov cel dezgustător – pe acel „vierme” Iacov. Întrucât 

Dumnezeu Își iubește poporul în Hristos, dragostea Lui nu 

este determinată de rodnicia lor, ci este aceeași în toate 

timpurile. Pentru că Dumnezeu îi iubește în Hristos, Tatăl 

îi iubește la fel cum Îl iubește pe Hristos. Va veni vremea 

când rugăciunea Lui va căpăta răspuns: „Eu în ei, și Tu în 

Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cu-

noască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai 
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iubit pe Mine” (Ioan 17:23). Numai credința poate pricepe 

aceste lucruri minunate, căci nici rațiunea și nici simță-

mintele nu pot ajunge acolo. Dumnezeu ne iubește în Hris-

tos. Ce fericire infinită are Tatăl atunci când privește la 

poporul Lui în Fiul Său preaiubit! Toate binecuvântările 

noastre decurg din acest izvor prețios. 

Dragostea lui Dumnezeu față de poporul Său nu s-a 

născut ieri. Ea nu a început cu dragostea lor pentru El. Nu, 

„noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). 

Nu noi Îi dăm ceva mai întâi, pentru ca apoi să primim de 

la El ceva drept răspuns. Nașterea din nou nu este motiva-

ția dragostei Lui, ci mai degrabă dragostea Lui este moti-

vul pentru care El ne înnoiește după chipul Său. Acest lu-

cru este ilustrat adesea în prima manifestare a dragostei 

Lui, când aceștia sunt în starea lor cea mai depravată, de-

parte de a-L căuta. 

„Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, și 

iată că îți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am 

întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goli-

ciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, 

zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a Mea” (Ezec. 16:8). 

Nu doar că beneficiarii dragostei Lui se află adesea 

în starea lor cea mai abjectă atunci când dragostea lui 

Dumnezeu se manifestă pentru prima dată față de ei, când 

ei fac cele mai rele lucruri, cum a fost cazul lui Saul din 

Tars. Nu doar că dragostea lui Dumnezeu survine înaintea 

dragostei noastre față de El, ci ea s-a născut în inima Lui 
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cu mult înainte ca noi să fim eliberați de sub puterea întu-

nericului și aduși în Împărăția Fiului Său preaiubit. Ea nu 

a început în timp, ci poartă data veșniciei. „Te iubesc cu o 

iubire veșnică” (Ier. 31:3). „Dragostea stă nu în faptul că 

noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit 

pe noi, și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Din aceste cuvinte rezultă 

clar că Dumnezeu Și-a iubit copiii în timp ce aceștia erau 

în starea lor naturală, lipsiți de orice har, fără o particulă 

a dragostei față de El și fără credința în El, da, pe când 

aceștia erau vrăjmașii Lui (Rom. 5:8, 10). Acest lucru îmi 

arată clar și de o mie de ori obligația mai mare de a-L iubi, 

de a-I sluji și de a-L glorifica pe El, decât dacă m-ar fi iubit 

din primul moment când inima mea a fost câștigată de El.  

Toate acțiunile temporale ale lui Dumnezeu față de 

poporul Său sunt expresii ale dragostei pe care El i-a pur-

tat-o din veșnicie. Tocmai datorită faptului că Dumnezeu 

ne-a iubit din veșnicie în Hristos, darurile dragostei Lui 

sunt irevocabile. Ele constituie darul „Tatălui luminilor, în 

care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 

1:17).  

Dragostea lui Dumnezeu face într-adevăr o schim-

bare în noi atunci când este „revărsată în inimile noastre”, 

dar ea nu Îl schimbă pe El cu nimic. El diferă uneori în 

dispensațiile providenței Lui față de noi, dar acest lucru nu 

se datorează faptului că dragostea Lui s-ar fi schimbat cu 

ceva. Chiar și atunci când El ne disciplinează, Dumnezeu 
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face acest lucru în dragoste (Evrei 12:6), întrucât are în 

vedere binele nostru. 

Să privim mai îndeaproape la unele dintre acțiunile 

dragostei lui Dumnezeu. Mai întâi, ea se manifestă în ale-

gere. „Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să Îi 

mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la 

început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea 

Duhului și credința adevărului” (2 Tes. 2:13). 

Există o legătură indestructibilă între dragostea lui 

Dumnezeu și alegerea acelora care sunt mântuiți. Această 

alegere este consecința dragostei Lui, lucru care este din 

nou clar în versetul din Deuteronom: „Nu pentru că le în-

treceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Dom-

nul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre 

toate popoarele” (7:7). Și iarăși: „în dragostea Lui, ne-a 

rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după 

buna plăcere a voii Sale” (Efes. 1:4-5). 

În al doilea rând, ea se manifestă în răscumpărare. 

Așa cum am văzut din pasajul din 1 Ioan 4:10, ca urmare a 

dragostei Sale suverane, Dumnezeu L-a trimis pe Hristos 

să satisfacă dreptatea Lui pentru păcatele lor, chiar dacă, 

anterior convertirii lor, El a fost mânios pe ei din cauza 

încălcării Legii Lui. Și „cum nu ne va da fără plată, împre-

ună cu El, toate lucrurile?” (Rom. 8:32) - o altă dovadă 

clară că Fiul Său nu a murit pe cruce pentru toată omeni-

rea. El nu le dă tuturor oamenilor nici Duhul Sfânt, nici o 

natură nouă, nici pocăința și credința. 
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În al treilea rând, dragostea Lui se manifestă în che-

marea eficace. Tatăl trimite Duhul Sfânt de la Fiul Său în-

tronat (F.A. 2:33). Întrucât i-a iubit pe aleșii Lui cu o dra-

goste veșnică, bunătatea Lui îi atrage la El (Ier. 31:3), îi 

înviază la o viață nouă, îi cheamă din întuneric la lumina 

Sa minunată, făcându-i copiii Lui. „Vedeți ce dragoste ne-

a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 

3:1). Dacă filiația nu rezultă din dragostea lui Dumnezeu 

ca un efect sigur, atunci ce scop mai au aceste cuvinte? 

În al patrulea rând, dragostea Lui se manifestă în 

vindecarea aleșilor Lui de căderile lor: „Le voi vindeca vă-

tămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat!” 

(Osea 14:4), fără amânare și ezitare. „Apele cele mari nu 

pot să stingă dragostea, și râurile n-ar putea s-o înece” 

(Cânt. 8:7). Așa este dragostea lui Dumnezeu față de po-

porul Său – invincibilă, imposibil de a fi stinsă. Nu doar că 

nu există nicio posibilitate ca aceasta să se termine, ci nici 

măcar apele negre ale alunecărilor lor de la credință nu o 

pot stinge, și nici potopul de necredință nu o poate înde-

părta. În lumea naturală nu este nimic mai irezistibil pe 

cât este moartea. În domeniul harului, nimic nu este atât 

de invincibil cum este dragostea lui Dumnezeu. Goodwin 

a remarcat următoarele: „Ce dificultăți depășește dragos-

tea lui Dumnezeu! O, Dumnezeu să-Și depășească propria 

inimă! Crezi că a fost un lucru mărunt ca El să-Și dea la 

moarte propriul Fiu?… Când El a venit ca să ne cheme, 

crezi că nu a existat nici o piedică pe care dragostea Lui să 
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trebuiască să o depășească? Noi eram morți în nelegiuirile 

și păcatele noastre, și totuși El ne-a iubit cu dragostea Lui 

cea mare, ne-a înviat din mormântul corupției noastre 

morale; astfel, Dumnezeu a venit și ne-a cucerit. Cât de 

trist L-am provocat noi pe Dumnezeu chiar și după che-

marea noastră! Am avut de înfruntat ispite atât de puter-

nice, încât, dacă ar fi fost posibil, până și aleșii ar fi fost 

amăgiți. Și acest lucru este aplicabil tuturor creștinilor. 

Până și cel neprihănit este mântuit cu greu (1 Petru 4:18), 

și totuși el este mântuit, pentru că dragostea lui Dumnezeu 

este invincibilă – ea depășește toate piedicile”. 

Cu greu ne-am putea imagina o aplicație inutilă unei 

astfel de teme. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să implice 

zilnic mintea noastră prin meditații evlavioase asupra ei, 

așa încât dorințele inimilor noastre să fie îndreptate către 

El. Atunci când suntem întristați sau trecem prin strâmto-

rări dureroase, să cerem dragostea Lui în rugăciune, fiind 

convinși că El nu ne va refuza niciun lucru bun. Fie ca dra-

gostea de necuprins a lui Dumnezeu să fie motivația ascul-

tării tale de El – căci recunoștința nu implică nimic mai 

puțin! 
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18 
MÂNIA                                                

LUI DUMNEZEU 
 

Este un lucru cu adevărat trist să descoperim cât de 

mulți creștini par să privească la subiectul mâniei lui 

Dumnezeu ca fiind un lucru de care ar trebui să se fe-

rească, sau care, cel puțin, își doresc să nu fi existat așa 

ceva. Chiar dacă unii nu ar merge atât de departe încât să 

admită deschis că ei consideră acest lucru o pată pe carac-

terul divin, totuși sunt departe de a privi acest subiect cu 

încântare. Nu le place să se gândească la aceasta și rareori 

îl aud menționat fără a vedea un resentiment secret ridi-

cându-se în inima lor împotriva lui. Chiar și printre cei cu 

o judecată mai sănătoasă, destul de mulți își imaginează 

că există o severitate legată de mânia divină care o face să 

fie prea înfricoșătoare pentru a constitui o temă vrednică 

de reflecție folositoare. Alții nutresc amăgirea că mânia lui 

Dumnezeu nu este consecventă cu bunătatea Lui, așa încât 

caută să o alunge din gândirea lor. Da, există mulți care 

întorc spatele unei viziuni a mâniei lui Dumnezeu ca și 

cum ar fi chemați să privească la o pată în caracterul divin 
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sau în stăpânirea divină. Dar ce spune Scriptura? Când ne 

îndreptăm privirile către ea, descoperim că Dumnezeu nu 

a încercat nicidecum să ascundă ceva legat de mânia Lui. 

El nu este rușinat să ne facă cunoscut că răzbunarea și fu-

ria Îi aparțin. Propria provocare este următoarea: „Să știți 

dar că Eu sunt Dumnezeu, și că nu este alt dumnezeu afară 

de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămă-

duiesc, și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. 

Căci Îmi ridic mâna spre cer, și zic: ,Cât este de adevărat 

că trăiesc în veci, atât este de adevărat că atunci când voi 

ascuți fulgerul sabiei Mele și voi pune mâna să fac jude-

cată, Mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor Mei și îi voi 

pedepsi pe cei ce Mă urăsc” (Deut. 32:39-41). 

Studiul unei concordanțe biblice ne va arăta că în 

Scriptură există mai multe referințe la disprețul, mânia și 

furia lui Dumnezeu - decât sunt referințele făcute la dra-

gostea și blândețea Lui. Întrucât Dumnezeu este sfânt, El 

urăște orice păcat și, întrucât El urăște orice păcat, mânia 

Lui arde împotriva păcătosului. „Dumnezeu Se mânie zil-

nic pe cel rău” (Ps. 7:11, cf. KJV). 

Mânia lui Dumnezeu este un atribut divin la fel cum 

sunt credincioșia, puterea sau îndurarea Lui. Și așa ar tre-

bui să fie, întrucât nu există nicio pată, nici cel mai neîn-

semnat defect în caracterul lui Dumnezeu și, dacă „mânia” 

ar fi absentă în caracterul Lui, atunci ar însemna că El nu 

ar fi perfect. Indiferența față de păcat constituie un defect 

moral, și acela care nu îl urăște este un lepros moral. Cum 
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ar putea Acela care este suma întregii curății să privească 

cu aceeași satisfacție la virtute și viciu, la înțelepciune și 

nebunie? Cum ar putea Cel ce este infinit de sfânt să ig-

nore păcatul și să refuze să Își manifeste „asprimea” (Rom. 

11:22) față de el? Cum ar putea Cel care Își găsește încân-

tarea doar în lucrurile curate și bune, să nu fie dezgustat 

și să nu urască ceea ce este necurat și spurcat? Însăși na-

tura lui Dumnezeu face ca Iadul să fie o necesitate reală, 

să fie o cerință imperativă și veșnică, la fel cum este Raiul. 

Nu doar că nu există nicio imperfecțiune în Dumnezeu, ci 

nu există nicio trăsătură în El care să fie mai puțin perfectă 

decât celelalte. 

Mânia lui Dumnezeu constă din detestarea veșnică 

de către El a oricărei nelegiuiri. Ea este dezgustul și indig-

narea dreptății divine împotriva răului. Este sfințenia lui 

Dumnezeu stârnită la acțiune împotriva păcatului. Ea este 

cauza determinantă a acelei sentințe drepte pe care El o 

pronunță împotriva celor ce fac răul. Dumnezeu este mâ-

nios împotriva păcatului pentru că păcatul constituie o 

răzvrătire față de autoritatea Lui, un rău la adresa suvera-

nității Sale inviolabile.  

Cei ce se răzvrătesc împotriva stăpânirii lui Dumne-

zeu vor cunoaște că El este Domnul. Ei vor fi aduși în punc-

tul în care vor simți cât de mare este Măreția pe care ei o 

disprețuiesc și cât de îngrozitoare este acea mânie pe care 

ei au minimalizat-o atât de mult. Aceasta nu înseamnă că 

mânia lui Dumnezeu constituie o răzbunare răutăcioasă, 
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producând răni de dragul de a produce răni, sau ca răs-

puns la un rău care i s-a făcut. Nu, chiar dacă Dumnezeu 

Își va apăra stăpânirea ca Guvernator al Universului, El nu 

se va răzbuna în felul acesta. 

Faptul că mânia divină este una dintre perfecțiunile 

lui Dumnezeu este dovedit nu doar din considerațiile pre-

zentate mai sus, ci este un lucru clar afirmat în Cuvântul 

Său. „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer” (Rom. 

1:18). Robert Haldane comentează în felul următor pe 

marginea acestui verset:  

„Mânia lui Dumnezeu s-a revelat atunci când sentința 

morții a fost pronunțată la început, când pământul a 

fost blestemat și omul a fost alungat din paradisul pă-

mântesc, și ea a fost manifestată ulterior prin exemple 

ale pedepsei precum potopul lui Noe, distrugerea cetă-

ților din câmpie prin foc coborât din cer, dar în special 

prin domnia morții peste această lume. Ea a fost pro-

clamată prin blestemul Legii dat asupra fiecărei încăl-

cări a acesteia, și a fost sugerată prin instituția jertfelor 

și prin toate celelalte slujiri din dispensația mozaică. În 

capitolul 8 al acestei Epistole, apostolul aduce în aten-

ția credincioșilor faptul că întreaga creație a devenit 

expusă deșertăciunii, suspinând și trudind în durere. 

Aceeași creație care declară că există un Dumnezeu 

care Își manifestă gloria, dovedește că El este Vrăjma-

șul păcatului și Răzbunătorul faptelor rele ale oameni-

lor… Mai presus de orice, însă, mânia lui Dumnezeu a 

fost revelată din Cer când Fiul lui Dumnezeu S-a cobo-

rât pe pământ pentru a descoperi caracterul divin, 
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când acea mânie a fost arătată în suferințele și moartea 

Lui, într-o manieră mai îngrozitoare decât prin toate 

celelalte dovezi pe care Dumnezeu le-a oferit în ce pri-

vește dezgustul Lui față de păcat. Dincolo de aceasta, 

pedepsirea viitoare și veșnică a celor răi este declarată 

acum în termeni mai serioși și mai expliciți decât a fost 

anterior. În noua dispensație, există două revelații care 

ne sunt date din Cer – una referitoare la mânie, cealaltă 

privitoare la har”. 

Și iarăși, faptul că mânia lui Dumnezeu este o per-

fecțiune divină este demonstrat clar prin ceea ce citim în 

Psalmul 95:11: „am jurat în mânia Mea”. Există două feluri 

de circumstanțe în care Îl vedem pe Dumnezeu „jurând”: 

când face promisiuni (Gen. 22:16) și când Își pronunță ju-

decățile (Deut. 1:34). În primul caz, El jură îndurare față 

de copiii Lui, în timp ce în cel de-al doilea, El jură să lip-

sească o generație rea de moștenirea ei din cauza cârtirilor 

și a necredinței lor. Un jurământ constituie o confirmare 

solemnă (Evrei 6:16). În Geneza 22:16, Dumnezeu spune, 

„pe Mine însumi jur”. În Psalmul 89:35, El afirmă: „am 

jurat odată pe sfințenia Mea”, în timp ce, în Psalmul 95:11, 

El spune, „am jurat în mânia Mea”. Astfel, putem vedea că 

marele Iehova apelează El însuși la „mânia” Lui ca la o tră-

sătură egală „sfințeniei” Sale: El jură și pe una, și pe cea-

laltă! Din nou, întrucât în Hristos „locuiește trupește toată 

plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9) și întrucât toate perfec-

țiunile divine sunt manifestate ilustru de El (Ioan 1:18), ci-

tim despre „mânia Mielului” (Apoc. 6:16). 
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Mânia lui Dumnezeu este o perfecțiune a caracteru-

lui divin asupra căreia trebuie să medităm frecvent. 

În primul rând, trebuie să medităm la ea pentru ca 

inimile noastre să fie corect afectate de dezgustul lui Dum-

nezeu față de păcat. Noi suntem constant înclinați să privim 

ușuratic păcatul, să trecem cu vederea hidoșenia lui sau să 

aducem scuze pentru acesta. Totuși, cu cât studiem mai 

mult și ne gândim mai profund la dezgustul lui Dumnezeu 

față de păcat și la răzbunarea Lui înfricoșătoare pe acesta, 

cu atât este mai posibil să conștientizăm ticăloșia lui. 

În al doilea rând, trebuie să medităm la mânia lui 

Dumnezeu pentru a căpăta adevărata frică de Dumnezeu 

în sufletele noastre: „să-I aducem astfel lui Dumnezeu o 

închinare plăcută, cu evlavie și cu frică; fiindcă Dumnezeul 

nostru este un foc mistuitor” (Evrei 12:28-29). Nu putem 

să Îl slujim acceptabil decât dacă există o reverență adec-

vată față de măreția Lui solemnă și o frică evlavioasă de 

mânia Lui dreaptă, iar acestea sunt cel mai bine stimulate 

în sufletele noastre când ne amintim frecvent că „Dumne-

zeul nostru este un foc mistuitor”. 

În al treilea rând, trebuie să medităm la mânia lui 

Dumnezeu pentru a ne atrage sufletele în laudă fierbinte 

față de Dumnezeu, pentru că am fost eliberați de „mânia 

viitoare” (1 Tes. 1:10). 

Înclinația sau tendința noastră de a fi reticenți în a 

medita la mânia lui Dumnezeu devine un test sigur al 
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adevăratei noastre atitudini față de El. Dacă nu ne bucu-

răm cu adevărat în Dumnezeu, pentru ceea ce El este în 

Sine și aceasta deoarece toate perfecțiunile care există re-

zidă veșnic în El, atunci cum va locui în noi dragostea de 

Dumnezeu?  

Noi toți trebuie să ne rugăm cu sârguință să nu ne 

formăm o imagine a lui Dumnezeu în gândurile noastre, 

imagine modelată după înclinațiile noastre rele. Dumne-

zeu a deplâns atitudinea celor din vechime în felul urmă-

tor: „Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine” (Ps. 50:21). Dacă 

nu ne bucurăm „la amintirea sfințeniei Lui” (Ps. 97:12, cf. 

KJV), dacă nu ne bucurăm să știm că, într-o zi care vine 

curând, Dumnezeu Își va arăta mânia în cea mai glorioasă 

modalitate prin a se răzbuna pe toți cei care acum I se îm-

potrivesc, aceasta este dovada clară că inimile noastre nu 

sunt în supunere față de El, că ne aflăm încă în păcatele 

noastre și că suntem pe drumul către focul veșnic. 

„Neamuri, cântați laudele poporului Lui! Căci Dom-

nul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva 

protivnicilor Săi și face ispășire pentru țara Lui, pentru 

poporul Lui” (Deut. 32:43). Și citim iarăși: „După aceea, 

am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care 

zicea: ‚Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este 

mântuirea, slava, cinstea și puterea! Pentru că judecățile 

Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat-o pe curva cea 

mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat 

sângele robilor Săi, din mâna ei’. Și au zis a doua oară: 
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‚Aleluia!.. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!’” (Apoc. 

19:1-3). 

Mare va fi bucuria sfinților în acea zi când Domnul 

va apăra măreția Lui, Își va exersa stăpânirea solemnă, va 

preamări dreptatea Lui și îi va distruge pe răzvrătiții 

mândri care au îndrăznit să Îl sfideze! 

„Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiu-

irilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?” (Ps. 130:3). 

Fiecare dintre noi ar putea foarte bine să își pună această 

întrebare, căci este scris: „cei răi nu pot ține capul sus în 

judecăți” (Ps. 1:5). Cât de dureros a fost încărcat sufletul lui 

Hristos de gânduri legate de faptul că Dumnezeu însemna 

nelegiuirile poporului Său atunci când acestea au fost arun-

cate asupra Lui! El a fost uimit și foarte împovărat (Marcu 

14:33). Agonia Lui groaznică, stropii mari de sânge, strigă-

tele Sale puternice și cererile Sale (Evrei 5:7), rugăciunile 

Lui reiterate („Tată, dacă este cu putință, depărtează de la 

Mine paharul acesta!”), ultimul Lui strigăt îngrozitor 

(„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pără-

sit?”) - toate acestea ilustrează ce priveliște înfricoșătoare a 

avut El despre ce a însemnat ca Dumnezeu să Își „amin-

tească nelegiuirile noastre”. Păcătoșii sărmani pot foarte 

bine să strige: „Cine va sta în picioare, Doamne?”, devreme 

ce însuși Fiul lui Dumnezeu a tremurat sub povara mâniei 

Lui. Dacă tu, cititorul meu, nu ai alergat ca să-ți găsești re-

fugiul în Hristos, singurul Mântuitor, „ce vei face pe malu-

rile îngâmfate ale Iordanului?” (Ier. 12:5). 
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„Când mă gândesc la felul în care bunătatea lui Dum-

nezeu este abuzată de cea mai mare parte a omenirii, 

nu pot decât să pătrund în gândul aceluia care a spus – 

,cel mai mare miracol din lume este răbdarea și bună-

tatea lui Dumnezeu manifestată față de o lume nerecu-

noscătoare’. Dacă un prinț are un vrăjmaș înconjurat 

în una dintre cetățile lui, el nu le mai trimite provizii 

locuitorilor ei, ci pune gărzi în imediata apropiere, și 

face tot ce poate ca să îi înfometeze pe cei din interior. 

Prin contrast, mărețul Dumnezeu, care ar putea să îi 

arunce pe toți vrăjmașii Lui în pierzare, îi suportă și îi 

ajută zilnic. El ne poruncește să îi binecuvântăm pe cei 

care ne blestemă, pentru că El însuși le face bine celor 

răi și nemulțumitori. Cu toate acestea, păcătoșilor, să 

nu vă imaginați că veți scăpa în felul acesta. Moara lui 

Dumnezeu merge încet, dar macină grăunțele în parti-

cule mici, iar cu cât sunt mai admirabile răbdarea și 

bunătatea Lui acum, cu atât mai groaznică și insupor-

tabilă va fi furia aceea care izvorăște din bunătatea Lui 

abuzată. Nimic nu este mai moale decât marea, și to-

tuși, când este agitată, nimic nu răcnește mai puternic 

decât ea. Nimic nu este atât de suav pe cât sunt răbda-

rea și bunătatea lui Dumnezeu, dar nimic nu va fi atât 

de îngrozitor ca mânia Lui, atunci când aceasta se va 

aprinde” (William Gurnall, 1660). 

De aceea, cititorul meu, „fugi”, fugi la Hristos; „fugi 

de mânia viitoare” (Matei 3:7) înainte de a fi prea târziu. 

Te implorăm cu sârguință, nu presupune că acest mesaj ar 

avea în vedere pe altcineva. Nu, el îți este adresat ție! Nu 

te mulțumi gândindu-te că ai fugit deja la Hristos. Asigură-
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te de aceasta! Imploră-L pe Domnul să îți cerceteze inima 

și să îți arate adevărul despre tine. 

Am acum de spus câteva cuvinte către predicatori. 

Fraților, în lucrarea noastră de învățătură, predicăm oare 

suficient pe acest subiect atât de serios? Profeții Vechiului 

Testament le-au spus frecvent celor ce îi ascultau că viețile 

lor rele Îl stârneau pe Sfântul lui Israel și că își acumulau 

comori de mânie împotriva lor, în ziua răzbunării lui Dum-

nezeu. Starea acestei lumi nu este mai bună astăzi decât 

era atunci când trăiau acei oameni! Nimic nu este atât de 

bine calculat pentru a-i stârni pe cei nepăsători și pentru 

a-i determina pe pretinșii credincioși, pe cei carnali, să își 

cerceteze inimile, decât să insistăm asupra adevărului că 

„Dumnezeu este zilnic mânios pe cel rău” (Ps. 7:11, cf. 

KJV). Înaintemergătorul lui Hristos i-a avertizat pe cei ce 

îl ascultau să „fugă de mânia viitoare” (Matei 3:7). Mântu-

itorul i-a îndemnat astfel pe cei ce erau în jurul Lui și Îl 

ascultau: „Temeți-vă de Acela care, după ce a ucis, are pu-

terea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți” 

(Luca 12:5). Apostolul Pavel a spus: „Ca unii care cunoaș-

tem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredin-

țăm” (2 Cor. 5:11). Credincioșia ne cere să vorbim la fel de 

clar despre Iad pe cât vorbim despre Rai. 
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CONTEMPLAREA                                          
LUI DUMNEZEU 

 

În studiile anterioare am analizat câteva dintre atri-

butele uimitoare și atrăgătoare ale caracterului divin. Ple-

când de la cea mai firavă și mai imperfectă contemplare a 

atributelor Sale, ar trebui să fie evident pentru noi toți că, 

în primul rând, Dumnezeu este o ființă de nepătruns și, 

odată ce ne pierdem în uimire față de măreția Lui infinită, 

ne simțim constrânși să ne însușim cuvintele lui Țofar: 

„Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, 

că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputer-

nic? Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face? Mai adâncă decât 

Locuința morților: ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă 

decât pământul și mai lată decât marea” (Iov 11:7-9).  

Atunci când ne îndreptăm gândurile către veșnicia lui 

Dumnezeu, către imaterialitatea Lui, către omniprezența și 

minunăția Lui, mințile noastre sunt copleșite. Dar faptul că 

natura divină este de nepătruns nu constituie un motiv pen-

tru care ar trebui să ne ferim de cercetarea cu reverență și 

de străduința însoțită de rugăciune de a înțelege ceea ce El 
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a revelat, prin harul Lui, în Cuvântul Său, cu privire la Per-

soana Lui. Întrucât noi suntem incapabili să atingem cu-

noștința perfectă, ar fi o nebunie să spunem că, de aceea, 

nu facem niciun fel de eforturi pentru a căpăta oricâtă cu-

noștință. S-a spus foarte bine că „nimic nu cultivă intelec-

tul și nimic nu lărgește întregul suflet al omului cum o face 

cercetarea devotată, sârguincioasă și continuă a marelui 

subiect al Dumnezeirii. Cel mai minunat studiu care con-

tribuie la creșterea sufletului este știința lui Hristos și a 

Lui răstignit, și cunoștința Dumnezeirii în Trinitatea ei 

glorioasă” (C. H. Spurgeon). 

Dar haideți să cităm ceva mai mult din acest prinț al 

predicatorilor: „Studiul potrivit pentru creștini ține de su-

biectul Dumnezeirii. Cea mai înaltă știință, cea mai atentă 

speculație, cea mai puternică filozofie care poate să im-

plice atenția unui copil al lui Dumnezeu ține de Numele, 

natura, Persoana, acțiunile și existența mărețului Dumne-

zeu pe care el Îl numește Tată. Există ceva care îmbunătă-

țește peste măsură de mult mintea atunci când aceasta 

contemplă la subiectul divinității. El este un subiect atât 

de vast, încât toate gândurile noastre se pierd în imensita-

tea lui. Este o temă atât de profundă, încât mândria noas-

tră se îneacă în infinitatea ei. Putem înțelege și pricepe alte 

subiecte, simțind chiar un fel de mulțumire de sine, așa 

încât să mergem apoi pe căile noastre gândindu-ne că am 

devenit înțelepți. Totuși, atunci când ajungem la acest fel 

de știință de căpătâi, descoperim că nu putem să îi atingem 
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profunzimile, și că ochiul nostru de vultur nu poate să îi 

vadă înălțimea, așa că ne îndepărtăm de ea cu următorul 

gând – eu nu sunt decât de ieri, și nu știu nimic” (C. H. 

Spurgeon, predică din Maleahi 3:6). 

 Da, aspectul de nepătruns al naturii divine ar trebui 

să ne învețe smerenia, atenția și reverența. După ce am 

făcut toate cercetările și după ce am meditat pe cât de mult 

am putut, suntem nevoiți să spunem asemenea lui Iov: „Și 

acestea sunt doar marginile căilor Sale, și numai adierea 

lor ușoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui 

puternice cine-l va auzi?” (26:14). Când Moise I-a cerut lui 

Iehova să vadă gloria Lui, Acesta i-a răspuns: „voi chema 

Numele Domnului înaintea ta” (Exod 33:19) și, așa cum 

spunea altcineva, „Numele este colecția atributelor Sale”.  

Puritanul John Howe afirma pe bună dreptate că 

„ideea pe care ne-o putem forma despre gloria Lui este de 

o așa natură încât să putem cuprinde un volum larg printr-

o ilustrație scurtă, ca și cum am dori să caracterizăm o țară 

cu un teritoriu vast printr-un mic peisaj. El ne-a oferit aici 

o relatare adevărată asupra propriei Persoane, dar nu una 

deplină. O astfel de ilustrație ne va asigura și păzi gându-

rile, fiind feriți astfel de erezie, dar nu și de ignoranță. Pu-

tem să ne îndreptăm mințile către a contempla la multi-

plele atribute prin care binecuvântatul Dumnezeu ne des-

coperă ființa Lui, și putem să I le atribuim în gândurile 

noastre, chiar dacă ne-am format încă idei insuficiente și 

defectuoase despre fiecare dintre acestea. Totuși, atâta 
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vreme cât ideile noastre pot să corespundă descoperirii pe 

care El ne-a oferit-o despre trăsăturile Sale multiple, pu-

tem avea o priveliște prezentă a gloriei Sale”. 

Este adevărat că există o diferență uriașă între cu-

noștința pe care sfinții lui Dumnezeu o pot avea despre El 

în această viață, și aceea pe care o vor avea în ceruri. To-

tuși, după cum cea dintâi nu trebuie subevaluată pentru că 

este imperfectă, nici cea de-a doua nu poate fi prezentată 

dincolo de realitatea ei. Este adevărat, Scriptura afirmă că 

vom vedea „față către față” și „vom cunoaște” așa cum noi 

suntem cunoscuți (1 Cor. 13:12). Totuși, a afirma plecând 

de la aceasta că L-am putea cunoaște pe Dumnezeu sufici-

ent de detaliat cât El ne cunoaște, ar însemna să fim amă-

giți de simplul sunet al cuvintelor și să ignorăm restricția 

acelei cunoașteri care este adusă în mod necesar de natura 

noastră limitată. Există o diferență vastă între sfinții glo-

rificați, și ideea că ei ar putea să fie făcuți divini. În starea 

lor glorificată, creștinii vor rămâne niște creaturi finite, 

motiv pentru care nu vor fi niciodată capabili să Îl înțe-

leagă pe deplin pe Dumnezeul infinit. 

„Sfinții din ceruri Îl vor vedea pe Dumnezeu cu ochiul 

minții, căci El va fi întotdeauna invizibil pentru ochiul 

trupesc. Ei Îl vor vedea mai clar decât L-ar putea vedea 

prin rațiune și credință, și mai extensiv decât ni L-au 

revelat toate lucrările și dispensațiile Lui. Totuși, min-

țile lor nu vor fi atât de mult îmbunătățite încât să fie 

capabile să contempleze dintr-o dată sau în suficient 

detaliu întreaga excelență a naturii Sale. A cuprinde cu 
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mintea perfecțiunea infinită ar însemna ca ei înșiși să 

devină infiniți. Chiar și în ceruri, cunoștința lor va fi 

parțială, dar, în același timp, fericirea lor va fi com-

pletă, întrucât cunoștința lor va fi perfectă în acest 

sens, fiind adecvată abilității subiectului, chiar dacă nu 

va epuiza plinătatea acestuia. Noi credem că aceasta va 

fi și progresivă, și că percepțiile sfinților din ceruri vor 

crește, și, odată cu acestea, va crește și fericirea lor. 

Totuși, ei nu vor atinge niciodată o limită dincolo de 

care nu mai este nimic de descoperit, căci, după ce vor 

fi trecut veacuri peste veacuri, El va rămâne Dumne-

zeul de necuprins” (John Dick, 1840). 

În al doilea rând, dacă analizăm atributele perfecte 

ale lui Dumnezeu, vom vedea că El este o ființă atotsufici-

entă. El este suficient în Sine și față de Sine. Fiind prima 

dintre ființe, El nu poate primi nimic de la nimeni, nici nu 

poate fi limitat de puterea altuia. Întrucât este infinit, El 

se află în posesia oricărei perfecțiuni posibile, și asta în 

întregime. Atunci când Dumnezeul Triunic a existat de 

unul singur, El era totul pentru Sine. Înțelepciunea, dra-

gostea și puterea Lui își găseau un obiect adecvat în Sine. 

Dacă El ar fi avut nevoie de orice lucru din afara Lui, n-ar 

mai fi fost independent și, de aceea, n-ar mai fi fost Dum-

nezeu. El a creat toate lucrurile, și aceasta pentru Sine 

(Col. 1:16), și totuși nu a făcut acest lucru pentru a acoperi 

ceva care lipsea, ci pentru ca El să le transmită viața și fe-

ricirea îngerilor și oamenilor, permițându-le acestora să 

vadă gloria Lui. Este adevărat, El cere dedicare și slujire 

din partea creaturilor Sale inteligente, chiar dacă nu Își 
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atrage niciun beneficiu din slujirile lor, totul fiind spre 

avantajul acestora (Iov 22:2-3). El folosește mijloace și in-

strumente pentru a împlini obiectivele Sale, și totuși face 

acest lucru nu dintr-o deficiență a puterii, ci adeseori pen-

tru a-Și manifesta și mai uimitor puterea tocmai prin 

slăbiciunea instrumentelor folosite. 

Atotsuficiența lui Dumnezeu Îl face să fie obiectul 

suprem ce trebuie căutat. Adevărata fericire stă doar în a 

ne bucura de Dumnezeu. Favoarea Lui este viața, iar blân-

dețea Lui iubitoare este mai bună decât viața. „Domnul 

este partea mea de moștenire; de aceea nădăjduiesc în El” 

(Plâng. 3:24). Dragostea, harul și gloria Lui sunt obiectele 

principale ale dorinței sfinților și izvoarele celei mai înalte 

satisfacții a lor. 

„Mulți zic: ‚Cine ne va arăta fericirea?’ Eu însă zic: ‚Fă 

să răsară peste noi lumina Feței Tale, Doamne!’ Tu-mi 

dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li 

se înmulțește rodul grâului și al vinului” (Ps. 4:6-7). 

 Atunci când gândește sănătos, creștinul este în mă-

sură să spună: „Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, 

vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și câm-

piile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și nu vor 

mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă 

voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!” (Hab. 3:17-18). 

În al treilea rând, când analizăm perfecțiunile lui 

Dumnezeu, rezultă că El este Suveranul suprem al întregu-

lui univers. S-a spus pe bună dreptate că „nicio stăpânire 



CAPITOLUL 19. CONTEMPLAREA LUI DUMNEZEU  197 

nu este atât de absolută cum este cea întemeiată pe creație. 

Acela care ar fi putut să nu creeze nimic a avut dreptul de 

a face toate lucrurile după plăcerea Sa. În exersarea puterii 

Sale nelimitate, El a făcut ca anumite părți ale creației să 

fie alcătuite din materie fără viață, cu trăsături mai grosiere 

sau mai rafinate, având calități diferite, dar toate fiind 

inerte și fără conștiință. El a organizat alte părți și le-a făcut 

să fie obiectul creșterii și al expansiunii, dar totuși fără viață 

în sensul adecvat al termenului. Altora le-a dat nu doar or-

ganizare, ci și existență conștientă, organe de simț și putere 

auto-motivatoare. La acesta, El a pus în om darul rațiunii și 

un suflet nemuritor, prin care este adăugat unei ordini mai 

înalte a ființelor, plasat în tărâmurile superioare ale crea-

ției. El leagănă sceptrul atotputerniciei Sale peste lumea pe 

care a creat-o. ‚După trecerea vremii sorocite, eu, Nebu-

cadnețar, am ridicat ochii spre cer, și mi-a venit iarăși min-

tea la loc. L-am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, L-am lăudat 

și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, pe Acela a cărui stăpânire 

este veșnică și a cărui Împărăție dăinuie din neam în neam. 

Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El 

face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, 

și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I 

zică: ‚Ce faci?’’ (Dan. 4:34-35)” (John Dick). 

Considerată ca atare, o ființă creată nu are niciun 

drept. Ea nu poate cere nimic de la Creatorul ei și, indiferent 

cum ar fi tratată, n-are niciun motiv să se plângă. Totuși, 

când ne gândim la stăpânirea absolută a lui Dumnezeu 
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peste toate lucrurile, n-ar trebui să pierdem niciodată din 

vedere perfecțiunile Sale morale. El este neprihănit și bun, 

și face întotdeauna ce este drept. Cu toate acestea, El Își 

exercită suveranitatea după plăcerea Sa regală și neprihă-

nită. El îi atribuie fiecărei făpturi locul ei așa cum consi-

deră El că este potrivit. El rânduiește diferitele circum-

stanțe ale fiecăreia, după sfaturile Sale. El modelează fie-

care vas potrivit hotărârii Sale neinfluențabile. El are milă 

de cine vrea să aibă milă și împietrește pe cine dorește să 

împietrească. Indiferent unde ne-am afla, privirea Sa este 

asupra noastră. Oricine am fi, viețile și toate lucrurile din 

viețile noastre sunt puse la dispoziția Lui. Pentru creștini, 

El este un Tată blând, pe când pentru păcătosul răzvrătit, 

El este un foc mistuitor. „A Împăratului veșniciilor, a ne-

muritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie 

cinstea și slava în vecii vecilor! Amin” (1 Tim. 1:17). 
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20 
BUNĂTĂȚILE                                          

LUI DUMNEZEU 
 

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-

a auzit și la inima omului nu s-au suit - așa sunt lucrurile, 

pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 

Cor. 2:9). Cât de adesea este citat acest pasaj doar până 

aici, și cât de rar sunt citite și cuvintele care urmează: 

„Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” 

(v. 10).  De ce? Pentru că foarte puțini copii ai lui Dumne-

zeu cercetează și se bucură de ceea ce Duhul le-a descope-

rit în Cuvânt despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pre-

gătit pentru cei care Îl iubesc. Dacă am fi preocupați mai 

mult de bogățiile lui Dumnezeu decât de sărăcia noastră, 

de plinătatea lui Hristos mai mult decât de goliciunea 

noastră, de bunătățile divine mai mult decât de neajunsu-

rile noastre – am trăi la un nivel diferit al experienței creș-

tine! Noi suntem foarte impresionați când observăm unele 

dintre „bogățiile harului Său” (Efes. 1:7). Este uimitor să 

notăm că viața creștină începe cu o sărbătoare de nuntă 

(Luca 14:16-23), întocmai cum prima minune a lui Hristos 
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a avut loc la o nuntă (v. Ioan 2). Cuvântul care ni se aduce 

este următorul: „Veniți, căci iată că toate sunt gata” (Luca 

14:17); „Iată că am gătit ospățul meu; juncii și vitele mele 

cele îngrășate au fost tăiate; toate sunt gata, veniți la 

nuntă” (Matei 22:4).  

Observați că „am gătit” este potrivit cu „lucrurile, pe 

care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Cor. 

2:9). Notați că „sunt gata” confirmă ceea ce „ne-a desco-

perit [Dumnezeu]” (1 Cor. 2:10). Vedeți „juncii și vitele 

mele cele îngrășate”, căci „toate lucrurile acestea sunt de 

la Dumnezeu” (2 Cor. 5:18). Ființa creată nu contribuie cu 

nimic, ci totul îi este furnizat. În final, cântăriți invitația 

„veniți la nuntă”. Imaginea este foarte fericită, căci vor-

bește despre bucurie, festivitate și celebrare. 

El mi-a pus masa, mi-a dat să mănânc. 

Mi-a alungat toate temerile, 

Da, peste capul meu rebel și vinovat 

El a pus steagul Lui – dragostea. 

Practic, aceeași imagine este folosită de Hristos din 

nou în Luca 15. Acolo, El îl prezintă pe fiul risipitor ajuns 

la pocăință, fiind primit cu brațele deschise de către tatăl 

său. El este imediat îmbrăcat cu haine și pregătit pentru a 

intra în casă, și de îndată își fac loc cuvintele: „Aduceți vi-

țelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim” (v. 

23), după care ni se spune că „au început să se veselească” 

(v. 24). În pildă, veselia nu are egal, pentru că este ilustrată 

fără întrerupere și fără limite. Așadar, putem concluziona 

că această bucurie nouă ar trebui să caracterizeze toată 
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scena festivă dinaintea noastră – la fel de autentic acum 

pe cât va fi în slavă. 

O metaforă frumoasă a abundenței cu care Dumne-

zeu Își revarsă bunătățile asupra popului Său se găsește în 

Geneza 9:3: „Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească 

de hrană: toate acestea vi le dau”. Acesta a fost răspunsul 

lui Iehova față de „aroma de bun miros” pe care tocmai o 

mirosise. Este de o importanță maximă să observăm legă-

tura și să percepem temeiul pe baza căruia Dumnezeu a 

revărsat liber „toate lucrurile” asupra patriarhului. La în-

cheierea capitolului 8 din Geneza, Noe Îi construiește un 

altar Domnului, și aduce acolo jertfe de bun miros. La în-

ceputul capitolului 9, aflăm răspunsul lui Dumnezeu, care 

a prevestit binecuvântat partea nemăsurată revărsată asu-

pra noii creații, membrii acesteia fiind binecuvântați „cu 

tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, 

în Hristos” (Efes. 1:3). 

Aceste binecuvântări se bazează pe aprecierea lui 

Dumnezeu făcută vredniciei jertfei lui Hristos. Valoarea 

nepieritoare a acelei jertfe este nemăsurată și nelimitată, 

fiind la fel de nemăsurată pe cât este excelența personală 

a Fiului, la fel de imposibil de limitat pe cât este încânta-

rea Tatălui față de Fiul. Natura și mărimea acestor bine-

cuvântări, pe care Dumnezeu le dă aleșilor Lui pe temeiul 

lucrării încheiate a lui Hristos, sunt prezentate prin sub-

stantivele și adjectivele folosite de Duhul Sfânt atunci 

când El descrie abundența bunătăților divine care au fost 
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deja revărsate asupra noastră, și de care ne vom bucura 

pe veci! 

Să ne gândim în primul rând la harul lui Dumnezeu. 

Nu doar că ni se spune despre „bogățiile harului Său” 

(Efes. 1:7) și despre „nemărginita bogăție a harului Său” 

(Efes. 2:7), ci suntem în măsură să citim și că El le-a dat 

harul „din belșug celor mulți” și că primim harul „în toată 

plinătatea”, da, acel har peste măsură de bogat (Rom. 5:15, 

17, 20) – bogăția fără limite a harului divin curgând și mul-

tiplicându-se în beneficiarii lui. Fundamentul sau cauza 

acestuia se găsește în Ioan 1. Când singurul Său Fiu S-a 

făcut trup și a locuit aici pentru o vreme, El a fost Unul 

care era „plin de har și de adevăr”. Întrucât am fost făcuți 

moștenitori împreună cu El, este scris că, „noi toți am pri-

mit din plinătatea Lui, și har după har” (v. 16). 

Să ne gândim la dragostea lui Dumnezeu. Nu a exis-

tat nicio rezervă și nicio piedică în revărsarea acestei iubiri 

față de beneficiarii ei nevrednici și nedemni să fie iubiți. 

El Și-a iubit poporul cu o dragoste veșnică (Ier. 31:3). El 

Și-a manifestat dragostea într-un chip minunat, întrucât, 

la împlinirea vremii, El Și-a trimis Fiul, născut din femeie. 

Da, El a iubit atât de mult lumea încât L-a dat pe singurul 

Său Fiu, pentru ca „oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viața veșnică” (Ioan 3:16); de aceea, noi putem citi despre 

„dragostea cea mare cu care [El] ne-a iubit” (Efes. 2:4). Ter-

menul grec tradus prin „mare” este reluat în altă parte ca 

„bogat” (Matei 9:37, cf. KJV) și „abundent” (1 Petru 1:3, cf. 
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KJV). Dragostea nemăsurată, care depășește cunoștința, 

umple viețile noastre cu lucrările ei neîncetate, fiind tot-

deauna activă în preoția și mijlocirea de sus – așa este dra-

gostea aceasta abundentă. 

Tema noastră de astăzi este inepuizabilă. Domnul 

nostru a venit aici pentru ca poporul Său „să aibă viață, și 

s-o aibă din belșug” (Ioan 10:10). Acest lucru a fost demon-

strat de la început, când Hristos, fiind Cap al noii creații și 

„începutul zidirii [creației] lui Dumnezeu” (Apoc. 3:14), a 

suflat asupra ucenicilor Lui: „Luați Duhul Sfânt”. Aici Îl ve-

dem pe Mântuitorul înviat care infuza viața Sa în viața ce-

lor ai Lui (comparați cu Geneza 2:7 în ce privește începutul 

vechii creații). La fel a fost și când același Unul, care S-a 

coborât aici și a primit Duhul fără măsură (Ioan 3:34), S-

a înălțat ca Om glorificat și a botezat poporul Lui cu Duhul 

Său Sfânt (cf. F.A. 2). Așa cum apostolul Pavel îi asigură pe 

sfinții dintre Neamuri, Dumnezeu a „[re]vărsat [harul 

Lui] din belșug peste noi” (Tit 3:6). Vedem încă odată felul 

în care el a accentuat abundența bunătăților lui Dumne-

zeu. 

Să ne gândim acum la afirmațiile Lui privilegiate 

față de copiii Săi. Domnul Isus le-a spus astfel ucenicilor: 

„nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face 

stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut 

cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). 

Acestea sunt lucruri la care îngerii „doresc să privească” 

(1 Petru 1:12), dar care ne-au fost făcute cunoscute nouă, 
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prin Duhul lui Dumnezeu. Ce cuvânt încurajator se găsește 

în Efeseni: „pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin 

orice fel de înțelepciune și de pricepere; căci a binevoit să 

ne descopere taina voii Sale” (Efes. 1:8-9). Aceste lucruri 

pot fi exprimate prin abundența sfaturilor Lui. Și iarăși, să 

ne uităm la manifestarea și exercițiul puterii Sale. Pavel s-

a rugat ca noi să cunoaștem „nemărginita mărime a pute-

rii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășu-

rat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a 

pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești” (Efes. 1:19-

20). Aici era vorba despre puterea lui Dumnezeu care lu-

crează într-un mod transcendent, dar obiectiv, după cum 

ne învață textul înrudit din Efeseni 3:20: „Iar a Celui ce, 

prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai 

mult decât cerem sau gândim noi...” Este clar că aceasta 

constituie cea mai înaltă modalitate de manifestare a pu-

terii lui Dumnezeu care lucrează în noi. 

Iată cum Și-a binecuvântat Dumnezeu poporul într-

o modalitate atât de bogată. Așa cum le scria apostolul cre-

dincioșilor coloseni cu privire la Dumnezeu, „în El locu-

iește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul 

deplin în El [ați fost umpluți pe deplin, cf. KJV]” (Col. 2:9-

10). Totuși, una este să cunoaștem aceste bunătăți ale lui 

Dumnezeu strict intelectual, și cu totul altceva este să ni le 

însușim prin credință. Una este să fim familiarizați cu li-

tera lor, și cu totul altceva să trăim în puterea lor și să fim 

expresia personală a acestora. 
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Care va fi răspunsul nostru față de această bogăție a 

binecuvântărilor divine? Cu siguranță că răspunsul tre-

buie să fie acela în care „harul mare, căpătat prin mulți, să 

facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu” (2 

Cor. 4:15). Evident că ar trebui să fim „umpluți de toată 

bucuria și pacea, pe care o dă credința, pentru ca, prin pu-

terea Duhului Sfânt, să fim tari în nădejde” (Rom. 15:13). 

Doar aici își găsește nădejdea sfera de exprimare, întrucât 

doar în cei ce sunt sfinți își va primi ea rodul deplin. Dacă 

Dumnezeu vorbește atât de uniform despre caracterul va-

riat al binecuvântării noastre – fie că este vorba de harul 

Lui, de dragostea Lui, de viața Lui ce ne-a fost dată, de 

afirmațiile Sale încurajatoare față de noi, de puterea Lui, 

de îndurarea Lui (1 Petru 1:3) - ca fiind atât de abundente, 

acest lucru trebuie să se datoreze faptului că El dorește să 

imprime în inimile noastre exuberanța bogățiilor pe care 

le-a revărsat asupra noastră. Efectul practic al acestui lu-

cru asupra sufletelor noastre ar trebui să fie să ne „bucu-

răm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” 

(Rom. 5:11), să îndreptăm tot ce se găsește în noi către în-

chinarea adevărată, echipându-ne pentru o părtășie mai 

apropiată și mai profundă cu El. „Și Dumnezeu poate să vă 

umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate 

lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună” (2 Cor. 

9:8). 
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21 
DARURILE                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Un Dumnezeu care dăruiește! Ce concept! Spre re-

gretul nostru, familiaritatea noastră cu el ne încețoșează 

adesea simțământul uimirii în fața Lui. Nu există nimic 

care să semene cu un astfel de concept în religiile păgâne. 

Ba dimpotrivă, zeitățile lor sunt ilustrate ca niște monștri 

ai cruzimii și lăcomiei, cerând întotdeauna sacrificii 

scumpe și dureroase din partea devotaților lor amăgiți.  

Prin contrast, Dumnezeul Scripturii este ilustrat ca 

Tatăl îndurărilor, „care ne dă toate lucrurile din belșug, ca 

să ne bucurăm de ele” (1 Tim 6:17). Este adevărat că El are 

drepturile Sale, drepturile sfințeniei și ale proprietății 

Sale. El nu le abandonează, ci mai degrabă le întărește. To-

tuși, ceea ce trebuie să privim aici este un lucru care depă-

șește rațiunea și n-a ajuns vreodată să fie conceput de 

mințile noastre. Dumnezeul care cere este dintr-o dată 

Dumnezeul care împlinește cerințele Lui. El a cerut împli-

nirea Legii Sale încălcate, și El însuși a împlinit cerința. 

Pretențiile Sale drepte sunt satisfăcute prin propriul har. 
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Acela care a cerut jertfe din partea noastră – a făcut jertfa 

supremă pentru noi! Dumnezeu este deopotrivă Cel care cere 

și Cel care împlinește, Cel care solicită și Cel care furnizează. 

1. Darul Fiului Său. Celor din vechime le fusese 

anunțat prin glasul profetului: „Căci un Copil ni s-a năs-

cut, un Fiu ni s-a dat” (Isaia 9:6). În consecință, îngerii i-

au anunțat pe păstori la vremea venirii Sale că „astăzi, în 

cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor” (Luca 2:11). 

Acel dar a fost exemplificarea supremă a bunătății divine. 

„Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul 

că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca 

noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi L-

am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, 

și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păca-

tele noastre” (1 Ioan 4:9-10). Acesta a fost garanția tuturor 

celorlalte binecuvântări. Apostolul și-a formulat argumen-

tele de la general la particular, asigurându-ne că Hristos 

este deopotrivă pecetea și mijlocul prin care primim orice 

îndurare: „El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a 

dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună 

cu El, toate lucrurile?” (Rom. 8:32). Dumnezeu nu a reți-

nut pentru Sine nici măcar cea mai aleasă comoară a Sa, 

Preaiubitul inimii Sale, ci ni L-a dat fără plată, iar dragos-

tea care nu L-a scutit pe Acesta nu va scuti nimic din ceea 

ce este destinat spre binele poporului Său. 

2. Darul Duhului Său. Fiul este darul lui Dumnezeu 

care include totul. Așa cum spunea Manton, „Hristos nu 
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vine la noi cu mâinile goale, căci Persoana și beneficiile Lui 

nu pot fi despărțite. El a venit pentru a procura toate bi-

necuvântările pentru noi”. Cea mai mare dintre acestea 

este Duhul Sfânt, care aplică și comunică ceea ce Domnul 

Isus a obținut pentru poporul Său. Dumnezeu i-a iertat și 

justificat pe aleșii Lui în Vechiul Testament pe temeiul is-

pășirii pe care Fiul Său avea să o împlinească la vremea 

rânduită. Pe aceeași temelie le-a dat acestora Duhul 

(Neem. 9:20), căci altfel nimeni nu ar fi fost regenerat, po-

trivit părtășiei cu Dumnezeu sau făcut capabil să producă 

rod spiritual. Dar El a produs aceste lucruri mai în taină, 

în loc să o facă prin „dovada dată de Duhul și cu putere” (1 

Cor. 2:4); a venit mai degrabă ca „roua” decât să fie „re-

vărsat” din belșug; a acționat limitat la poporul Israel ne-

fiind trimis și Neamurilor. În plinătatea Lui, Duhul a fost 

darul înălțării lui Hristos de la Dumnezeu (F.A. 2:33) și 

darul încununării lui Hristos adresat Bisericii Lui (Ioan 

16:7). Darul Duhului Sfânt a fost procurat de Hristos pen-

tru poporul Său (v. Gal. 3:13-14 și observați cu atenție acel 

„așa ca” din v. 14). Orice binecuvântare pe care o primim 

vine prin meritele și mijlocirea lui Hristos. 

3. Darul vieții veșnice. „Fiindcă plata păcatului este 

moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 

veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 6:23). Între 

aceste două lucruri există o dublă antiteză. În primul rând, 

dreptatea lui Dumnezeu le va da celor răi ceea ce ei merită 

pentru păcatele lor, dar îndurarea Lui revărsată asupra 
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poporului Său aduce ceea ce ei nu merită. În al doilea rând, 

moartea veșnică urmează ca o consecință naturală și ine-

vitabilă a ceea ce se găsește in obiectele ei și a ceea ce aceș-

tia au făcut. Totuși, nu așa stau lucrurile cu viața veșnică, 

căci aceasta este dată fără a lua în considerare vreun lucru 

din sau de la beneficiarii ei. Ea este transmisă și susținută 

fără plată. Viața veșnică este un dar fără plată, nu doar ne-

meritat, ci și nesolicitat de noi, căci în orice circumstanță, 

Dumnezeu are toate motivele să spună: Sunt „găsit de cei 

ce nu Mă căutau” (Isaia 65:1; cf. Rom. 3:11). Beneficiarul 

este întru totul pasiv. El nu acționează, ci se acționează asu-

pra lui atunci când este adus de la moarte la viață.  

Viața veșnică – o viață spirituală acum și o viață de 

glorie mai târziu – este dată în mod suveran și fără plată 

de către Dumnezeu. Totuși, ea este de asemenea o binecu-

vântare transmisă de la El către aleșii Lui pentru că Dom-

nul Isus Hristos a plătit prețul răscumpărării. Da, ea este 

în realitate dispensată de Hristos. „Eu le dau [nu doar le 

„ofer”] viața veșnică” (Ioan 10:28; v. și 17:3). 

4. Darul înțelepciunii spirituale. „Știm că Fiul lui 

Dumnezeu a venit, și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem 

pe Cel ce este adevărat” (1 Ioan 5:20). Ceea ce îi este dat 

celui sfânt atunci când acesta este născut din nou este to-

talmente spiritual și potrivit pentru a fi adus la cunoaște-

rea scripturală a lui Hristos.  

Aceasta nu este o abilitate complet nouă infuzată în 

acel moment, ci mai degrabă este înnoirea celei originale, 
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făcând astfel această abilitate potrivită pentru a înțelege 

obiectele ei noi.  

Ea constă dintr-o iluminare interioară, o lumină di-

vină care strălucește în inimile noastre, dându-ne abilita-

tea de a deosebi gloria lui Dumnezeu care strălucește pe 

fața lui Isus Hristos (2 Cor. 4:6). Chiar dacă noi nu suntem 

primiți într-o prezență trupească a lui Hristos, totuși, El 

este făcut o realitate vie pentru cei care au fost înviați la 

viața cea nouă. Prin această înnoire divină a minții, putem 

să percepem acum măreția fără egal și frumusețea desă-

vârșită a lui Hristos. Cunoștința pe care o avem despre El 

este așezată în înțelepciune. Acest lucru înflăcărează do-

rințele, sfințește voința și ridică mintea pentru a fi îndrep-

tată acum asupra Lui. O astfel de pricepere spirituală nu 

poate fi obținută prin vreun efort al nostru, ci este un dar 

supranatural, un dar divin conferit aleșilor, care îi conduce 

pe aceștia în tainele Celui Preaînalt. 

5. Darul credinței. Mântuirea lui Dumnezeu nu de-

vine în realitate a noastră până nu credem, nu ne odihnim 

și nu Îl primim pe Hristos ca Mântuitor personal. Dar, așa 

cum noi nu putem vedea fără a avea deopotrivă ochi și lu-

mină, nici nu putem crede până când Dumnezeu nu ne dă 

viața și credința. De aceea, „prin har ați fost mântuiți, prin 

credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dum-

nezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-

9). Arminienii ar dori să facă din cea de-a doua clauză a 

versetului 8 o simplă repetare a primei clauze, și să o facă 
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mai puțin expresivă și categorică. Întrucât mântuirea este 

prin har, este redundant să adăugăm că ea „nu vine de la 

voi”. Dar întrucât „credința” este acțiunea noastră, a fost 

necesar – așa încât superioritatea ei să nu fie pretinsă de 

către ființa creată, ci atribuită lui Dumnezeu – să arătăm 

că ea nu vine de la noi. Însăși credința care primește o 

mântuire fără plată nu este actul neasistat al voinței omu-

lui. Așa cum Dumnezeu trebuie să-mi dea respirație îna-

inte de a putea respira, tot așa credința trebuie să vină îna-

inte ca eu să cred. Comparați de asemenea cu expresiile 

„credința în Numele Lui” (F.A. 3:16); „este față de noi, cre-

dincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucra-

rea puterii tăriei Lui” (Efes. 1:19); „prin credința în pute-

rea lui Dumnezeu” (Col. 2:12); „care, prin El, sunteți cre-

dincioși în Dumnezeu” (1 Petru 1:21). 

6. Darul pocăinței. Chiar dacă este responsabilitatea 

fiecărui păcătos de a se pocăi (F.A. 17:30) – căci nu ar tre-

bui oare ca el să înceteze să se răzvrătească împotriva lui 

Dumnezeu și să fie dezgustat de aceasta? — totuși el se află 

atât de complet sub puterea orbitoare a păcatului încât 

este necesară o minune a harului înainte ca omul să fie 

capabil să se pocăiască. Un duh zdrobit este o lucrare a lui 

Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care iluminează mintea 

pentru a percepe ticăloșia păcatului, inima pentru a se 

dezgusta de el și voința pentru a-l repudia. Credința și po-

căința sunt primele dovezi ale existenței vieții spirituale. 

Atunci când Dumnezeu înviază un păcătos, El îl convinge 
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de răutatea păcatului, îl face să îl urască, îl mișcă să fie 

întristat de păcat și să se întoarcă de la păcat. „După ce m-

am întors, m-am căit; și după ce mi-am recunoscut greșe-

lile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci 

port ocara tinereții mele” (Ier. 31:19). „Domn și Mântuitor, 

ca să-i dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (F.A. 

5:31); „Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor pocăință, ca 

să aibă viața” (F.A. 11:18); „în nădejdea că Dumnezeu le va 

da pocăința” (2 Tim. 2:25). 

7. Darul harului. „Îi mulțumesc Dumnezeului meu 

totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care 

v-a fost dat în Isus Hristos” (1 Cor. 1:4). Harul este folosit 

aici în sensul lui cel mai larg, incluzând toate beneficiile me-

ritelor și a lucrării de mijlocire a lui Hristos, beneficii care 

pot fi providențiale sau spirituale, temporare sau veșnice. 

Acesta include harul regenerator, sfințitor și păstrător, ca și 

fiecare har particular al naturii celei noi – credința, nădej-

dea și dragostea. „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat 

după măsura darului lui Hristos” (Efes. 4:7), adică potrivit 

cu ceea ce El găsește plăcere să dea, nu după abilitatea sau 

cerințele noastre. De aceea, n-avem niciun motiv să fim 

mândri sau lăudăroși. Oricare ar fi harul pe care îl avem 

pentru a ne împotrivi diavolului, pentru a suporta cu răb-

dare suferințele sau pentru a birui lumea – vine de la El. 

Oricare ar fi ascultarea pe care noi o împlinim, devoțiunea 

pe care I-o aducem, ori sacrificiul pe care îl facem – toate 

acestea sunt din harul Lui. De aceea, trebuie să mărturisim 
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că „totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-Ți adu-

cem” (1 Cron. 29:14). 
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22 
CĂLĂUZIREA                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Nu este nevoie să amplific cu ceva aspectul pozitiv al 

călăuzirii divine. Puține sunt subiectele care au implicații 

practice mai mari asupra vieții creștine și în care credin-

cioșii să fie mai implicați decât în a fi „călăuziți de Dom-

nul” în toate căile lor. Totuși, atunci când trebuie luată o 

decizie importantă, aceștia sunt adesea nedumeriți în a ști 

cum pot obține „gândul Domnului”. Au fost scrise nume-

roase eseuri și broșuri pe această temă, însă ele sunt atât 

de vagi, încât ne oferă foarte puțin ajutor. Cu siguranță că 

există astăzi o nevoie reală pentru o analiză clară și defi-

nitivă a acestui subiect. 

Vreme de câțiva ani am fost convins că un factor ce 

contribuie atât de mult la ceața legată de acest subiect 

ține de termenii vagi și bulversanți folosiți de cei care se 

referă la ea. Deși se folosesc expresii precum, „Este acest 

lucru după voia lui Dumnezeu?”, „Am eu îndemnul Du-

hului Sfânt?”, „Ai fost călăuzit de Domnul în aceasta?” – 

mințile sincere vor continua să fie încurcate și nu vor 
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ajunge niciodată în vreun punct al certitudinii. Aceste ex-

presii sunt atât de des utilizate în cercurile religioase, încât 

probabil că vor fi foarte puțini cititori surprinși atunci 

când ne vor vedea contestându-le. Cu siguranță că nu con-

damnăm aceste expresii considerându-le eronate, ci mai 

degrabă dorim să arătăm că ele sunt prea lipsite de tangi-

bilitate pentru majoritatea oamenilor, atâta vreme cât nu 

sunt definite mai clar. 

Așadar, ce alternativă avem de sugerat? În legătură 

cu orice decizie pe care o luăm, cu orice plan pe care ni-l 

alcătuim și cu orice acțiune pe care o facem, întrebarea 

noastră ar trebui să fie aceasta: „Este acest lucru în armo-

nie cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu?” Este aceasta 

ceea ce Scriptura aprobă? Intră oare în conflict cu regula 

pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru trăire? Este în acord 

cu exemplul pe care Hristos ni l-a lăsat? Dacă este în ar-

monie cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ea trebuie 

să fie „după voia Lui”, căci voia Lui este revelată în Cuvân-

tul Său. Dacă fac ceea ce Scripturile îmi cer, atunci trebuie 

să fi fost „îndemnat de Duhul Sfânt”, căci El niciodată nu 

îl îndreaptă pe vreun om să acționeze contrar acestei voi a 

lui Dumnezeu. Dacă comportamentul meu intră în conflict 

cu regula neprihănirii (preceptele și poruncile Cuvântului) 

atunci trebuie să mă corectez ca să fiu „călăuzit de Dom-

nul”, căci El ne călăuzește doar pe „căile neprihănirii” (Ps. 

23:1, 3). O mare parte a caracterului vag și a incertitudinii 

care ne încurcă în luarea de decizii ar putea fi îndepărtată 
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dacă cititorul ar înlocui întrebarea „Este acest lucru potri-

vit cu voia lui Dumnezeu?” cu întrebarea mult mai simplă 

și mai tangibilă: „Este acest lucru potrivit cu Scriptura, Cu-

vântul lui Dumnezeu?” 

În condescendența Sa infinită și în harul Său tran-

scendent, Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său tocmai cu 

acest scop, așa încât noi să nu ne poticnim orbește pe cale, 

neștiind ce Îi face plăcere și ce nu – ci tocmai ca să cunoaș-

tem gândul Lui. Acel cuvânt divin ne este dat nu doar pen-

tru informare, ci pentru a modela comportamentul nostru, 

pentru a ne ilumina mințile și pentru a ne forma inimile. 

Cuvântul ne furnizează o hartă fără greșeală care ne va 

conduce prin marea periculoasă a vieții. Dacă urmăm 

acest Cuvânt cu sinceritate și sârguință, el ne va elibera și 

ne va feri de rocile distrugătoare și de recife, călăuzindu-

ne în siguranță până în portul ceresc. Acest Cuvânt are 

toate învățăturile de care avem nevoie pentru orice pro-

blemă, pentru orice urgență care ar putea să survină în 

fața noastră. Acest Cuvânt ne-a fost dat „pentru ca omul 

lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru 

orice lucrare bună” (2 Tim. 3:17). Cât de mulțumitori ar 

trebui să fim că Dumnezeul Triunic ne-a făcut favoarea de 

a ne da un astfel de Cuvânt! 

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, 

și o lumină pe cărarea mea” (Ps. 119:105). Metafora folo-

sită aici este preluată de la imaginea unui om care merge 

de-a lungul unui drum periculos pe timp de noapte, având 
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nevoie urgentă de o lanternă care să îi arate pe unde să 

umble în siguranță și confortabil, așa încât să evite rănile 

și pierzarea. Aceeași metaforă este folosită și în Noul Tes-

tament: „Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la 

care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălu-

cește într-un loc întunecos” (2 Petru 1:19). Locul acesta în-

tunecos este lumea de față, și numai atunci când luăm 

aminte la Cuvânt, la lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o, 

numai atunci vom fi în măsură să percepem și să evităm 

„calea lată care duce la pierzare”, observând care este ca-

lea îngustă, singura care „duce la viață”. 

Ar trebui observat că acest verset face clar referire 

la Dumnezeu, care a plasat Cuvântul Său în mâinile noas-

tre cu un scop foarte practic, anume să ne călăuzească um-

blarea și să ne reglementeze comportamentul.  

Vom vedea dintr-o dată că acest lucru ne arată care 

este prima și principala utilitate a acestui dar divin pentru 

noi. Puțin i-ar fi de folos unui călător să cerceteze cu sâr-

guință mecanismul unui felinar sau să admire construcția 

lui frumoasă. Mai degrabă trebuie să îl apuce cu mâinile și 

să se folosească de el în mod practic. Mulți oameni sunt 

zeloși în citirea „literei Scripturii” și mulți sunt încântați 

de dovezile inspirației ei divine. Totuși, puțini conștienti-

zează care este scopul primar pentru care Dumnezeu ne-a 

dat Scripturile, și puțini se folosesc practic de ele ca să-și 

rânduiască detaliile vieților după regulile și poruncile ei. 

Ei laudă lampa, dar nu umblă folosindu-se de lumina ei. 
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Prima nevoie pe care am avut-o pe când eram copi-

lași era să învățăm să mergem. Laptele mamei a constituit 

doar un mijloc către atingerea unui obiectiv: să hrănească 

viața bebelușului, să îi întărească membrele așa încât ele 

să fie puse la lucru în mod practic. Așa este și în tărâmul 

spiritual. Atunci când am fost născuți din nou și hrăniți 

prin Duhul Sfânt cu laptele curat al Cuvântului, prima 

noastră nevoie a fost să învățăm să mergem, să știm cum 

să umblăm ca niște copii ai lui Dumnezeu. Acest lucru 

poate fi învățat doar pe măsură ce aflăm care este voia Ta-

tălui nostru, așa cum este revelată ea în Sfintele Scripturi. 

Prin natura noastră, noi suntem total ignoranți cu privire 

la voia Lui pentru noi și cu privire la lucrurile care promo-

vează cele mai însemnate interese ale noastre. Este un lu-

cru solemn și aducător de smerenie că omul este singura 

creatură născută în această lume lipsită de inteligența de 

a ști cum să acționeze, și care are nevoie să fie învățat ce 

este rău și ce este bine pentru el. 

Toate viețuitoarele inferioare ale creației sunt înzes-

trate cu un instinct care le determină să acționeze discret, 

să evite ce este periculos și să urmeze ce este bine. Lucru-

rile nu stau tot așa cu omul. Animalele și păsările nu tre-

buie să fie învățate care sunt ierburile și fructele otrăvi-

toare, ele nu au nevoie să fie forțate să nu mănânce prea 

mult sau să nu bea prea mult – nu poți forța un cal sau o 

vacă să mănânce mai mult decât are nevoie. Până și plan-

tele își întorc fețele către soare și își deschid gurile pentru 
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a consuma ploaia care cade din cer. Totuși, omul decăzut 

nu are nici măcar instinctul acestor brute! În mod uzual, 

el trebuie să învețe ce este periculos și dăunător prin ex-

periențe dureroase. Așa cum s-a spus foarte bine, „experi-

ența rămâne o școală scumpă” – căci costurile ei sunt mari. 

Trist este că atât de mulți oameni descoperă acest lucru 

doar când este prea târziu, când și-au distrus trupurile 

dincolo de putința de a fi restaurate. 

Unii ar putea să obiecteze față de acest lucru spu-

nând că „omul este înzestrat cu conștiință”. Este adevărat, 

dar la ce îi servește ea dacă nu este iluminată de Cuvântul 

lui Dumnezeu și convinsă de Duhul Sfânt? Mintea omului 

a fost atât de întunecată de păcat și nebunia atât de alipită 

de inima lui din copilărie (Prov. 22:15), încât, dacă nu este 

învățat, nu știe ce să Îi ceară lui Dumnezeu și ce este spre 

binele lui. Iată de ce Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui: să 

ne facă cunoscut ceea ce El cere pe drept din partea noas-

tră; să ne informeze care sunt lucrurile care distrug sufle-

tul; să scoată la iveală momelile de care Satana se folosește 

pentru a-i prinde și junghia pe atât de mulți; să ne arate 

calea sfințeniei, singura care duce la cer (Evrei 12:14); și 

să ne facă cunoscute regulile care trebuie respectate dacă 

vrem să umblăm pe acea cale. 

Prima noastră îndatorire și primul nostru țel trebuie 

să fie să luăm Scripturile pentru a înțelege care este voia 

revelată a lui Dumnezeu pentru noi, care sunt căile pe care 

El ne interzice să umblăm și care sunt căile plăcute înaintea 
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Lui. Multe lucruri sunt interzise în Cuvânt, lucruri pe care 

nici rațiunea și nici conștiința noastră nu le-ar considera 

astfel. De exemplu, noi învățăm din Cuvânt că „ce este 

înălțat între oameni, este o urâciune înaintea lui Dumne-

zeu” (Luca 16:15), că „prietenia lumii este vrăjmășie cu 

Dumnezeu” (Iacov 4:4) și că „cine aleargă neghiobește îna-

inte, o nimerește rău [păcătuiește, cf. KJV]” (Prov. 19:2).  

De asemenea, există multe lucruri ce sunt condam-

nate, pe care nu le putem ști decât din Cuvânt. De exemplu, 

„nu te bizui pe înțelepciunea ta” (Prov. 3:5); „nu vă încre-

deți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor” (Ps. 

146:3); „iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei 

ce vă blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă 

pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” (Matei 5:44). 

Acestea nu sunt decât niște eșantioane pentru alte 

sute de îndemnuri din Cuvânt. Este evident că Biblia nu 

poate fi călăuză pentru pașii noștri și lumină pe cărarea 

noastră decât dacă suntem familiarizați cu ea, și în parti-

cular doar dacă suntem informați de regulile practice pe 

care Dumnezeu ni le-a dat, prin care să umblăm.  

De aceea, ar trebui să fie evident că prima nevoie a 

creștinului nu este să se cufunde în tainele și lucrurile 

complicate ale Scripturii, să studieze profețiile sau să se 

concentreze pe metaforele minunate care se găsesc în ea. 

Mai degrabă el are nevoie să se concentreze pe ceea ce îl 

va instrui privitor la felul de purtare care va fi plăcut îna-

intea Domnului. Scripturile nu ne sunt date în primul rând 
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pentru satisfacția noastră intelectuală, nici pentru admi-

rația noastră emoțională, ci pentru reglementarea vieții 

noastre. Preceptele și poruncile ei, avertismentele și încu-

rajările conținute în Scriptură nu se găsesc acolo doar pen-

tru informarea noastră. Ele trebuie puse în practică, și ele 

cer o ascultare necondiționată. 

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura 

ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este 

scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și 

atunci vei lucra cu înțelepciune” (Iosua 1:8). Dumnezeu nu 

va fi dator niciunui om. În păzirea poruncilor Lui există o 

„răsplată mare” (Ps. 19:11). Parte din acea răsplată în-

seamnă să fii eliberat de amăgirea adusă de aparențele lu-

crurilor, de a-ți forma gânduri eronate și de a urma căi ale 

nebuniei. Parte din acea răsplată înseamnă să capeți înțe-

lepciunea așa încât să alegi ce este bine, să acționezi pru-

dent și să mergi pe acele căi care duc la neprihănire, pace 

și bucurie. Acela care prețuiește poruncile divine în inima 

lui și caută cu sârguință să umble potrivit regulii lor, va 

scăpa de lucrurile rele care îi distrug pe semenii lui. 

„Dacă umblă cineva ziua nu se poticnește, pentru că 

vede lumina lumii acesteia” (Ioan 11:9). A umbla în lumină 

înseamnă să ne aflăm în părtășie cu Acela care este lu-

mină, să ne purtăm potrivit voii Lui revelate. În măsura în 

care creștinul umblă pe calea responsabilității sale, așa 

cum este definită pentru el în Cuvânt, va umbla în sigu-

ranță și va fi mângâiat. Lumina acelui Cuvânt îi arată clar 
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calea înainte, și el este ocrotit așa încât nu cade în obsta-

colele pe care Satana caută să i le pună în cale. „Dar dacă 

umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în 

el” (v. 10). Iată un contrast serios aici: cel care umblă po-

trivit poftelor sale și urmează sfatul și exemplul celor ne-

credincioși, cade în capcanele diavolului și piere. Nu există 

nicio lumină într-un astfel de om, căci el nu are viața călă-

uzită și rânduită de Soarele neprihănirii. 

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, 

nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 

8:12). Una este să ai „viața”, și cu totul altceva să te bucuri 

de „lumina vieții” căpătată doar prin a-L urma pe Hristos. 

Observați timpul verbului: se vorbește despre „cine Mă ur-

mează pe Mine”, ceea ce face referire la o acțiune continuă, 

statornică. Promisiunea care i se face unui astfel de om 

este că „nu va umbla în întuneric”. Dar ce înseamnă să Îl 

urmezi pe Hristos? Mai înainte de toate, înseamnă să fii 

golit de voia proprie, căci nici „Hristos nu Și-a plăcut Lui 

Însuși” (Rom. 15:3). Este absolut esențial ca voia proprie 

și plăcerea de sine să fie date morții, dacă vrem să fim eli-

berați de umblarea în întuneric.  

Ordinea neschimbătoare ne este făcută cunoscută 

prin Hristos: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se 

lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze” (Matei 

16:24). Nu putem merge după Hristos decât atunci când 

eul este lepădat și când crucea este acceptată ca semn dis-

tinctiv al uceniciei.  
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Ce înseamnă să ne lepădăm de noi înșine? Înseamnă 

să respingem bunătatea noastră, să renunțăm la înțelep-

ciunea noastră, să nu avem niciun fel de încredere în pu-

terea noastră, să punem deoparte cu totul voința și dorin-

țele noastre, așa încât, de acum înainte, să nu mai trăim 

pentru noi înșine, ci pentru Acela care a murit pentru noi 

(2 Cor. 5:15).  

Ce înseamnă să ne „luăm crucea”? Înseamnă o dis-

ponibilitate de a îndura ura și batjocura din partea lumii, 

de a ne supune voluntar viețile înaintea lui Dumnezeu, de 

a ne folosi toate abilitățile spre gloria Lui. Crucea este sim-

bolul ascultării fără rezerve și plină de dragoste față de 

Domnul, căci despre El este scris că „S-a făcut ascultător 

până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filip. 2:8). Noi 

suntem pregătiți să Îl urmăm pe Hristos doar în măsura în 

care eul, cu toate poftele și interesele lui, este abandonat, 

iar inima este dominată de spiritul Calvarului. 

Și ce anume înseamnă să Îl urmăm pe Hristos? În-

seamnă să luăm jugul Lui asupra noastră (Matei 11:29) și să 

trăim în supunere completă față de El; să ne supunem în 

totalitate domniei Lui, să ascultăm de poruncile Lui și, as-

tfel, să Îl slujim cu adevărat. Înseamnă să căutăm să facem 

doar acele lucruri care sunt plăcute înaintea Lui, să copiem 

exemplul pe care El ni l-a lăsat – iar El a fost supus Scriptu-

rilor în toate lucrurile. Atunci când Îl urmăm, „nu vom um-

bla în întuneric”. Vom fi într-o părtășie fericită cu Acela 

care este adevărata Lumină. Spre încurajarea noastră stă 
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scris despre Caleb și Iosua că „au urmat în totul calea 

Domnului” (Num. 32:12), căci ei au fost oameni cu patimi 

ca și noi. Punându-și mâinile pe plug, ei nu s-au uitat îna-

poi. În consecință, în loc să piară în pustiu alături de se-

menii lor neascultători, ei au intrat în țara promisă. 

De aceea, marea însărcinare a creștinului este de a-

și rândui viața și de a-și conforma comportamentul față de 

preceptele Cuvântului scris și al exemplului pe care Cu-

vântul întrupat ni l-a lăsat. Atunci când el face aceasta și 

în măsura în care împlinește Cuvântul, este scos din întu-

necimea minții sale naturale, eliberat de nebuniile inimii 

sale corupte, scos de pe cursul nebun al acestei lumi și scă-

pat de capcanele diavolului. „Cei neprihăniți sunt scăpați 

prin știință” (Prov. 11:9). Da, mare este răsplata păzirii po-

runcilor lui Dumnezeu. „Atunci vei înțelege dreptatea, ju-

decata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci în-

țelepciunea va veni în inima ta, și cunoștința va fi desfăta-

rea sufletului tău; chibzuința va veghea asupra ta, price-

perea te va păzi” (Prov. 2:9-11). 

Este bine pentru cei sensibili față de slăbiciunile și 

înclinația lor către cădere și ținând cont de dificultățile cu 

care sunt înconjurați în viață, faptul că Domnul a promis 

să Își călăuzească poporul cu privirea Sa, să îi facă să audă 

din partea Lui – „aceasta este calea, umblați pe ea” – când 

ei se află în pericolul de a se abate de pe ea. Acesta este 

scopul pentru care ne-a dat Cuvântul Său scris ca o lampă 

pentru picioarele noastre și pentru care ne încurajează să 
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ne rugăm să avem parte de învățătura Duhului Sfânt așa 

încât să îl înțelegem și să îl aplicăm corect. Totuși, mulți 

deviază adesea de la calea responsabilității creștine și co-

mit greșeli grosolane și uimitoare, timp în care pretind o 

dorință sinceră de a cunoaște voia lui Dumnezeu și cred că 

au autoritatea și aprobarea Lui. Acest lucru trebuie să se 

datoreze aplicării greșite a regulii după care ei judecă lucru-

rile, întrucât regula însăși este infailibilă. Scripturile nu ne 

pot înșela, dacă le înțelegem corect. Totuși, dacă le perver-

tim, ele ne vor dovedi că suntem în greșeală. Duhul Sfânt 

nu poate să îi conducă greșit pe cei aflați sub influența Lui, 

chiar dacă noi putem să presupunem că ne aflăm sub influ-

ența Lui, când de fapt lucrurile stau complet diferit. 

Mulți oameni au fost înșelați în ce aveau de făcut sau 

în a-și forma o judecată înainte de evenimentele care con-

stituiau obiectul preocupării lor, și asta pentru că se aștep-

tau să fie călăuziți în modalități pe care Domnul nu le-a 

lăsat. Iată câteva dintre aceste abordări greșite. 

Unii oameni, când au înaintea lor două sau mai 

multe lucruri și nu pot stabili imediat pe care să îl prefere, 

aduc situația lor în rugăciune înaintea Domnului. Apoi 

aleg la întâmplare, considerând legitim că, după ce au fă-

cut un apel serios la Dumnezeu, alegerea aceea este în mod 

cert un răspuns din partea lui Dumnezeu. Este adevărat că 

Scriptura și rațiunea sănătoasă ne asigură că Domnul este 

Cel care dispune totul, chiar și rezultatul aruncării sorțu-

lui. Sunt mai multe cazuri relatate în Vechiul Testament 
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când a fost folosită această metodă pentru anumite hotă-

râri divine. Totuși, eu cred că nici această practică și nici 

felul în care Matia a fost ales apostol, prin aruncarea sor-

țului, nu sunt precedente adecvate pentru comportamen-

tul nostru. Atunci când s-a împărțit țara Canaanului, în 

chestiunea lui Acan și în nominalizarea lui Saul la împără-

ție, s-a recurs la o astfel de alegere prin porunca expresă a 

lui Dumnezeu. Situația lui Matia a fost de asemenea sin-

gulară, întrucât ea nu se poate petrece din nou, anume ale-

gerea unui nou apostol. 

Toate aceste lucruri s-au petrecut înainte de încheie-

rea canonului Scripturii, înainte de coborârea deplină și de 

trimiterea Duhului Sfânt, care a fost făgăduit să locuiască 

împreună cu Biserica până la sfârșitul veacului. În dispen-

sația Noului Testament, noi suntem invitați să venim cura-

jos înaintea tronului de har, să ne facem cererile cunoscute 

înaintea Domnului și să aruncăm îngrijorările noastre asu-

pra Lui. Totuși, nu avem nicio poruncă și nicio promisiune 

legată de folosirea sorților. A recurge la tragerea la sorți 

fără porunca Lui expresă pare mai degrabă un act de a-L 

ispiti decât de a-L onora, căci reflectă mai degrabă aroganță 

decât dependență. Efectele acestei modalități rapide de a 

hotărî au fost adesea nefericite și pline de răni, o dovadă 

suficientă asupra a cât de puțin trebuie să ne bazăm pe 

această metodă ca o călăuză pentru purtarea noastră. 

Alții, când s-au aflat în situații îndoielnice, au deschis 

Biblia și s-au așteptat să găsească ceva pentru a-i îndrepta 
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pe cale, uitându-se la primul verset care le-a ieșit în cale. 

Nu este un lucru mărunt să spunem despre această practică 

faptul că păgânii și-au folosit în același mod unele dintre 

cărțile favorite. Ei și-au întemeiat convingerile despre ce 

trebuie să facă sau ce ar trebui să cadă asupra lor în funcție 

de pasajul pe care se întâmpla să-l citească. Printre romani, 

scrierile lui Virgil erau folosite frecvent în astfel de ocazii. 

Fără îndoială, Virgil avea scrieri bine adaptate pentru a sa-

tisface cercetările de acest fel.  

În cazul în care oamenii doresc să fie călăuziți de 

apariția unui singur pasaj al Scripturii, ignorând însă con-

textul lui și neglijând să îl compare cu linia generală a Cu-

vântului și cu circumstanțele lor, aceștia pot să ajungă să 

comită lucruri peste măsură de extravagante. Ei se aș-

teaptă să aibă parte de lucruri cu totul imposibile și care 

să contrazică regulile cele mai clare ale bunului simț, și 

totuși, în tot acest timp, să creadă că au Cuvântul lui Dum-

nezeu de partea lor.  

Am putea oare să considerăm că versetul din 2 Sa-

muel 7:3, când Natan i-a spus lui David, „Du-te și fă tot ce 

ai în inimă, căci Domnul este cu tine”, ar fi suficient pentru 

a stabili legitimitatea sau urgența unor acțiuni? Ar putea 

o simplă privire asupra cuvintelor Domnului nostru spuse 

femeii din Canaan, „facă-ți-se cum voiești” (Matei 15:28), 

să constituie dovada că dorința noastră puternică de mo-

ment, oricare ar fi ea, va fi împlinită în mod cert în felul 

acesta? Totuși, este un lucru sigur că lucrurile importante, 
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care au consecințe deosebite, ca și așteptările cele mai op-

timiste, trebuie puse pe o temelie mai bună decât această 

simplă privire aleatoare asupra unui text din Scriptură. 

O impresie puternică și momentană produsă de un 

pasaj care pare să vorbească preocupării minții noastre a 

fost acceptată de mulți ca o dovadă infailibilă că se aflau 

pe calea cea bună și că lucrurile aveau să meargă așa cum 

își doreau ei. Sau, pe de altă parte, dacă pasajul vorbea 

despre un aspect în termenii avertismentului – acesta i-a 

umplut de temeri care, ulterior, aveau să fie dovedite lip-

site de temei. Astfel de impresii au fost considerate tot mai 

des credibile, iar oamenii și-au pus încrederea în ele, dar 

s-au dovedit frecvent a fi la fel de amăgitoare. Este adevă-

rat că astfel de impresii legate de o poruncă sau promisi-

une care să smerească, să anime sau să mângâie sufletul, 

dându-i un simțământ viu legat de adevărul conținut în 

acele cuvinte, sunt deopotrivă folositoare și plăcute. Mulți 

dintre copiii Domnului au fost învățați și încurajați, în spe-

cial în vremuri de necaz, de anumite cuvinte potrivite ale 

harului, aplicate și pecetluite prin Duhul Sfânt în inimile 

lor. Dar dacă impresiile sau impulsurile sunt primite ca și 

cum ar fi o voce din cer, ducând la acțiuni specifice care 

nu pot fi dovedite a fi îndatoriri creștine fără astfel de im-

presii, persoana aceea poate fi amăgită în interiorul ei să 

facă lucruri foarte rele și să ajungă la amăgiri grosolane. 

Și mulți au fost zdrobiți de așa ceva. Nu există nicio îndo-

ială că vrăjmașul sufletelor noastre poate să ne dea multe 
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versete ale Scripturii cu aceste scopuri, dacă i s-ar permite 

așa ceva. 

Unii oameni judecă natura și legitimitatea planuri-

lor lor prin intermediul libertății pe care cred că o au în 

rugăciune. Ei spun că își consacră toate căile lui Dumne-

zeu, că ei caută călăuzirea Lui și că simt multă libertate în 

duh. De aceea, ei nu se pot îndoi de faptul că ceea ce au de 

gând să facă este acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Eu nu 

aș putea să resping în mod absolut orice pledoarie de acest 

fel, dar, fără a corobora alte dovezi, nu pot să accept acest 

lucru ca pe o dovadă. Nu este întotdeauna ușor să stabilești 

când ai libertate spirituală în rugăciune. Eul este amăgitor. 

Când inimile noastre sunt intens atrase de un lucru, 

această atracție poate pune cuvinte și zel în gurile noastre. 

Mult prea adesea noi ne decidem în taină de unii singuri, 

după care căutăm sfat din partea lui Dumnezeu. Într-o as-

tfel de dispoziție, noi suntem gata să acceptăm orice ar pă-

rea să fie în favoarea planului nostru îndrăgit. Iar Domnul, 

în ce privește detectarea și mustrarea ipocriziei noastre, 

căci despre ipocrizie este vorba, chiar dacă poate fi mai 

greu de perceput de noi înșine, poate să ne răspundă po-

trivit idolilor noștri (v. Ezec. 14:3-4). Dincolo de aceasta, 

harul rugăciunii poate să fie exersat când subiectul rugăciu-

nii se poate întemeia pe o greșeală, pe intervenția circum-

stanțelor pe care nu le cunoaștem bine. De exemplu, aș pu-

tea avea un prieten într-o țară îndepărtată. Eu sper că el 

este viu, mă rog pentru el și este datoria mea să procedez 
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astfel. Prin Duhul, Domnul îi ajută pe copiii Lui în respon-

sabilitățile lor prezente.  

Dacă mă pot ruga cu multă libertate pentru priete-

nul meu de departe, aceasta poate fi o dovadă că Duhul mă 

ajută în neputințele mele, dar nu constituie dovada clară 

că prietenul meu este viu la momentul când mă rog pentru 

el. Dacă data viitoare când mă rog pentru el constat că du-

hul meu este împiedicat, nu trebuie să concluzionez că pri-

etenul meu a murit și că, de aceea, Domnul nu mă va mai 

ajuta să mă rog pentru el. 

Mai apoi, faptul că unii oameni au anumite vise mai 

speciale este considerat de aceștia ca o metodă decisivă de 

a cunoaște voia lui Dumnezeu. Este adevărat, multe în-

demnuri bune și potrivite au fost primite prin vise. Totuși, 

a le acorda o mare atenție viselor, sau în special a fi călă-

uzit de ele în modelarea simțămintelor noastre și în aștep-

tările pe care le avem de pe urma lor – este un lucru peri-

culos și superstițios. Promisiunile nu sunt făcute acelora 

care visează, ci acelora care veghează. 

În anumite ocazii, Domnul ar putea da o încurajare 

sau o idee într-o modalitate mai puțin obișnuită. Totuși, a 

căuta călăuzirea Lui în astfel de lucruri cum am menționat 

mai devreme este nebiblic și poate să ne ducă în capcane. 

Unii au presupus că Îi fac o slujire lui Dumnezeu acționând 

în contradicție cu poruncile Lui exprese. Alții au fost infa-

tuați până acolo încât au crezut o minciună, pretinzându-

se siguri dincolo de orice umbră de îndoială de lucruri care 
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n-au ajuns să se petreacă niciodată. Când au ajuns dez-

amăgiți, Satana s-a folosit de acea ocazie pentru a-i face să 

se îndoiască până și de adevărurile cele mai clare și mai 

importante, și să-și socotească întreaga experiență anteri-

oară ca o amăgire. Aceste lucruri i-au determinat pe cre-

dincioșii slabi să se poticnească, au înmulțit ocările la 

adresa Evangheliei și vorbele rele spuse despre calea ade-

vărului. 

Așadar, cum am putea să ne așteptăm să primim că-

lăuzirea Domnului? După toate aceste premise negative, 

răspunsul la această întrebare poate fi dat în câteva cu-

vinte. În general, El Își călăuzește poporul prin a le da, ca 

răspuns la rugăciune, lumina Duhului Său Sfânt, care îi 

face capabili să înțeleagă și să iubească Scripturile. Cuvân-

tul lui Dumnezeu nu trebuie folosit ca la loterie, căci el nu 

este conceput pentru a ne învăța prin chestiuni aleatorii, 

căci, separate de locul lor potrivit, nu au rezultatul scontat.  

Scopul Cuvântului este să ne echipeze cu principii 

drepte, cu percepții corecte, și să ne modeleze judecățile și 

simțămintele astfel încât, prin acestea, să influențeze și să 

rânduiască purtarea noastră. Aceia care studiază Scriptu-

rile cu o dependență smerită de învățătura divină sunt 

convinși de slăbiciunile lor. Ei sunt învățați să evalueze co-

rect toate lucrurile din jurul lor și sunt modelați gradual 

într-un spirit de supunere față de voia lui Dumnezeu. Ei 

descoperă natura și responsabilitățile din situațiile și rela-

țiile lor de viață, și cunosc care sunt capcanele și ispitele la 
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care se expun. Cuvântul lui Dumnezeu, care locuiește în ei, 

este un ocrotitor de eroare, o lumină pentru pașii lor și un 

izvor de putere și mângâiere. Prin a acumula doctrinele, 

poruncile, promisiunile, exemplele și îndemnurile Scrip-

turii în mințile lor – și comparându-se zilnic cu regula prin 

care ei trebuie să umble, aceștia cresc într-o atitudine con-

stantă de înțelepciune spirituală. Ei capătă gustul harului, 

care îi face capabili să judece răul și binele cu un grad de 

certitudine așa cum urechea muzicală învață să discearnă 

sunetele. Aceștia rareori fac greșeli, pentru că ei sunt in-

fluențați de dragostea lui Hristos care stăpânește în ini-

mile lor și de o prețuire pentru gloria lui Dumnezeu. În 

cazuri specifice, Domnul deschide și închide ușile pentru 

ei, zdrobește zidurile dificultăților care le obstrucționează 

calea, sau le presară calea cu spini atunci când sunt în pe-

ricolul de a o lua pe drumuri greșite. Ei știu că îngrijorările 

lor sunt în mâinile Lui, sunt gata să Îl urmeze oriunde îi 

conduce, dar sunt temători să meargă înaintea Lui. Ei nu 

sunt nerăbdători. Întrucât cred, ei nu se vor grăbi, ci vor 

aștepta zilnic răspunsul de la El în rugăciune, în special 

atunci când își descoperă inimile implicate în vreun plan 

anume. Ei sunt geloși ca nu cumva să devină amăgiți de 

aparențe și nu îndrăznesc să meargă mai departe sau mai 

repede decât pot vedea lumina Lui strălucind pe căile lor. 

Chiar dacă sunt perioade când credința slăbește și eul pre-

valează, aceasta este înclinația lor generală. Iar Domnul nu 

le dezamăgește așteptările. El îi conduce înainte pe calea 
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cea dreaptă, îi păzește de mii de capcane și le umple ini-

mile de satisfacție gândindu-se că El este și va fi călăuza 

lor până la moarte. 

Probabil că partea pozitivă acestui subiect are nevoie 

de mai multe detalii. Regula generală poate fi statuată în 

felul următor: dacă suntem zilnic preocupați în a căuta 

să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu în toate detaliile, mari 

sau mici, ale vieților noastre, El nu ne va lăsa în nești-

ință cu privire la voia Lui pentru noi. Dar dacă suntem 

obișnuiți să satisfacem eul și să ne îndreptăm spre Dum-

nezeu doar în momente dificile sau în situații de urgență, 

atunci nu trebuie să fim surprinși dacă El ne ia peste picior 

sau permite să culegem roadele nebuniei noastre. Datoria 

noastră este să umblăm în supunere față de Hristos, iar 

promisiunea Lui certă este că „cine Mă urmează pe Mine, 

nu va umbla în întuneric” (Ioan 8:12). Asigură-te că te 

străduiești să urmezi exemplul pe care Hristos ni l-a lăsat, 

și El nu te va lăsa în incertitudine cu privire la ce pas tre-

buie să faci atunci când ai ajuns la momentul unei decizii. 

„De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este 

voia Domnului” (Efes. 5:17). Din acest verset reiese clar că 

este deopotrivă dreptul și responsabilitatea creștinului de 

a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru propria viață. Dum-

nezeu nu poate fi nici glorificat și nici slujit într-un fel plă-

cut de copiii Lui dacă aceștia umblă în necunoștință sau 

orbește. Hristos le-a spus iubiților Lui ucenici: „Nu vă mai 

numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; 
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ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot 

ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). Dacă suntem în 

întuneric în felul în care trebuie să procedăm în orice lu-

cru, este clar că trăim cu mult sub nivelul privilegiilor 

noastre. Nu încape îndoială că majoritatea cititorilor vor fi 

de acord din inimă cu aceste afirmații, dar întrebarea care 

îi privește pe majoritatea dintre ei este aceasta: Cum pu-

tem să discernem voia lui Dumnezeu pentru detaliile vari-

ate ale vieților noastre? 

În primul rând, observați acest îndemn, anume că a 

înțelege „care este voia Domnului” este precedat de „nu 

fiți nepricepuți”. Acel cuvânt, „nepricepuți”, are sensul 

clar pe care noi îl folosim în vorbirea comună. În Scrip-

tură, nebun nu este cineva cu retard mintal, ci omul care 

Îl scoate pe Dumnezeu din viața lui, care acționează inde-

pendent de El. Trebuie să ținem minte acest lucru când 

ajungem la sensul celei de-a doua părți din Efeseni 5:17. 

Observați că Efeseni 5:17 începe prin expresia „de 

aceea”, lucru care ne îndreaptă către afirmația care o pre-

cedă: „Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu 

ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vre-

mea, căci zilele sunt rele” (v. 15-16). Dacă nu luăm aminte 

la aceste îndemnuri cu rugăciune și sârguință, este impo-

sibil să „înțelegem care este voia Domnului”. Dacă umbla-

rea noastră nu este caracterizată de discernământ spiri-

tual cu privire la voia lui Dumnezeu pentru noi, nu putem 

umbla drept. Acest lucru ne duce înapoi la ideea noastră 
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esențială. Umblarea noastră zilnică trebuie să fie rânduită 

de Cuvântul lui Dumnezeu și, în măsura în care procedăm 

astfel, vom rămâne în voia Lui și vom fi păziți de nebunie 

și păcat. 

„Toți cei ce păzesc poruncile Lui au o minte sănă-

toasă” (Ps. 111:10, cf. KJV). O minte sănătoasă poate fi de-

finită ca aceea care are un instinct spiritual. Noi toți știm 

ce înseamnă instinctul pe care Creatorul l-a dat animalelor 

și păsărilor. El este acea abilitate interioară care le în-

deamnă să evite pericolul și să caute lucrurile care le fac 

bine. Omul a fost înzestrat la început cu un instinct ase-

mănător, chiar dacă de o factură mult superioară celorlalte 

viețuitoare. Totuși, la căderea în păcat, omul a pierdut 

mare parte din acest instinct.  

Pe măsură ce s-au succedat generațiile de ființe de-

pravate, instinctul lor a devenit din ce în ce mai slab, până 

când vedem astăzi mulți oameni umblând în viețile lor cu 

o inteligență cu mult mai mică decât chiar fiarele de pe 

câmp. Acești oameni aleargă nebunește spre pierzare, lu-

cru pe care instinctul animalelor le determină să îl evite. 

Ei acționează nebunește, contrar până și bunului simț, tră-

indu-și viețile fără discreție și grijă. 

La regenerare, Dumnezeu le dă aleșilor Lui „duhul... 

de chibzuință” (2 Tim. 1:7), dar acel duh trebuie cultivat. 

El are nevoie de instruire și călăuzire. Învățătura necesară 

se găsește în Cuvânt. Din acest Cuvânt învățăm care lu-

cruri vor fi benefice pentru noi, și care vor fi dăunătoare. 
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De aici învățăm care sunt lucrurile pe care trebuie să le 

căutăm și care sunt acelea pe care trebuie să le evităm.  

În măsura în care punem în practică preceptele 

Scripturii și în măsura în care luăm aminte la interdicțiile 

și avertismentele ei, suntem în măsură să judecăm lucru-

rile în adevărata lor lumină. Suntem feriți de a fi amăgiți 

de false aparențe și suntem ocrotiți așa încât să nu facem 

greșeli nebunești. Cu cât umblăm mai mult prin Cuvânt, 

cu atât mai deplin se va dovedi pentru noi că avem o bună 

judecată sau un instinct spiritual, așa încât să ne ducem 

viețile în discreție și să împodobim doctrina pe care pre-

tindem că o credem. 

Sfântul prețuiește atât de mult acest instinct spiri-

tual sau această minte sănătoasă, încât el se roagă astfel: 

„Învață-mă să am înțelegere [judecată sănătoasă, cf. KJV] 

și pricepere, căci cred în poruncile Tale” (Ps. 119:66). El 

conștientizează că aceasta nu poate să crească decât în 

măsura în care el este învățat de Dumnezeu prin Duhul, 

care aplică Scriptura în inima lui, iluminându-l pentru a-

i înțelege sensul, aducându-i-l aminte când are nevoie și 

făcându-l capabil să se folosească adecvat de el. Totuși, 

observați că, în această rugăciune, cererea este însoțită 

de următoarea pledoarie: „căci cred poruncile Tale”. 

„Cred” nu constituie un simplu accept intelectual, ci o 

aprobare din inimă a acestora. Doar într-o astfel de situ-

ație rugăciunea este sinceră. Există o legătură insepara-

bilă între aceste două lucruri. Când noi iubim poruncile 
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lui Dumnezeu, putem conta pe El că ne învață să avem o 

judecată sănătoasă. 

Așa cum am spus, „nebunul” nu este omul cu retard 

mintal, ci acela care Îl părăsește pe Dumnezeu, scoțându-

L din gândurile și planurile sale, căruia nu-i pasă dacă pur-

tarea lui este plăcută sau nu lui Dumnezeu. Nebunul este 

o persoană fără Dumnezeu. Prin contrast, „înțeleptul”, așa 

cum îl ilustrează Scriptura, nu este cel care posedă abilități 

intelectuale deosebite sau educație strălucită, ci acela care 

caută cu onestitate să Îl pună pe Dumnezeu pe primul loc 

în viața lui. Dumnezeu îi „cinstește” pe cei care Îl cinstesc 

(1 Sam. 2:30). El le dă acestora o „minte sănătoasă”. Este 

adevărat, lucrul acesta nu este căpătat complet într-o sin-

gură zi, ci puțin câte puțin. Totuși, cu cât ne supunem mai 

complet lui Dumnezeu, cu atât principiile Cuvântului Lui 

controlează mai mult comportamentul nostru, și cu atât 

mai rapidă va fi creșterea noastră în înțelepciune spiritu-

ală. Atunci când spunem că această minte sănătoasă nu 

este căpătată dintr-o dată, nu vrem să spunem că ar fi ne-

voie să trăim o viață întreagă înainte ca această înțelep-

ciune să devină a noastră, chiar dacă situația se prezintă 

în acest fel în cazul multora. Unii creștini, care au fost con-

vertiți de puțin timp, sunt adesea mai spirituali, mai evla-

vioși și posedă mai multă înțelepciune spirituală decât cei 

care au fost convertiți cu mulți ani în urmă. 

Acumulând în gândirea lui doctrinele, poruncile, 

promisiunile, îndemnurile și avertismentele Scripturii, și 
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comparându-se sârguincios cu regula de viață, creștinul 

ajunge să crească, fiind modelat în înțelepciune spirituală 

consecventă. El capătă un gust spiritual care-l face capabil 

să deosebească binele și răul cu o anume disponibilitate și 

certitudine, așa cum urechea muzicală judecă sunetele, așa 

încât rareori ajunge să greșească. Cel care are Cuvântul 

stăpânind în inima lui este influențat de el în toate acțiu-

nile sale. Întrucât gloria lui Dumnezeu este marele țel pe 

care îl are, el nu poate accepta să meargă îndelung pe o 

cale greșită. Mai mult, Dumnezeu a promis să Se desco-

pere cu putere aceluia a cărui inimă este îndreptată către 

El. Și El face acest lucru folosindu-Se de acțiunile provi-

denței Sale și făcând ca toate lucrurile să lucreze spre bi-

nele celui care Îl iubește. 

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este 

sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină” (Matei 6:22). 

Limbajul de aici este figurativ, însă sensul nu este dificil 

de extras. Ceea ce este ochiul pentru trup, inima este pen-

tru suflet, căci din inimă ies „izvoarele vieții” (Prov. 4:23).  

Acțiunile trupului sunt călăuzite de lumina primită 

din partea ochiului. Dacă ochiul este sănătos, dacă vederea 

este clară, percepând obiectele dinaintea lui așa cum sunt 

ele în realitate, atunci întreg trupul are lumină care să îi 

călăuzească membrele, iar omul se deplasează în siguranță 

și confort. În același fel, dacă inima este neîmpărțită, hotă-

râtă să Îi fie plăcută lui Dumnezeu în toate lucrurile, atunci 

sufletul are o vedere clară, deosebind natura adevărată a 
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lucrurilor, formându-și o judecată sănătoasă despre valoa-

rea acestora, alegând înțelept și îndreptându-se cu toată 

prudența pe calea pe care merge. Când inima este dreaptă 

înaintea lui Dumnezeu, sufletul este înzestrat cu înțelep-

ciune spirituală, așa încât există lumină deplină pe cărările 

noastre. 

„Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin 

de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este în-

tuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” 

(Matei 6:23). Vedem aici un contrast serios. Dacă abilita-

tea de a vedea a ochiului nostru trupesc este deficitară, 

dacă există vreo cataractă care îl încețoșează, nimic nu ni 

se va părea clar. Totul este confuz, iar omul se împiedică 

de parcă ar fi în întuneric, fiind expus continuu riscului de 

a-și pierde calea și de a ajunge în pericol. În mod asemă-

nător, acolo unde inima nu este dreaptă înaintea lui Dum-

nezeu, unde păcatul și eul domină, întreg sufletul se află 

sub stăpânirea întunericului. Drept consecință, judecata 

este orbită așa încât sufletul nu mai poate discerne corect 

între bine și rău, nu mai poate vedea spoiala momelilor 

Satanei și, astfel, este amăgit fatal de acestea. Chiar lu-

mina care se găsește în omul decăzut, anume rațiunea lui, 

este controlată de poftele sale – atât de mare este întune-

ricul lui. 

Versetele citate mai sus au fost rostite de Hristos 

imediat după ce vorbise despre felul în care putem să acu-

mulăm comori drepte (Matei 6:19-21). Era ca și cum ar fi 
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anticipat și a răspuns în același timp unei întrebări venite 

din partea ucenicilor. Dacă pentru noi este atât de impor-

tant să nu ne acumulăm comori pe pământ, ci mai degrabă 

comori în ceruri, de ce oamenii priviți în general ca fiind 

cei mai abili și considerați cei mai de succes caută mai de-

grabă comori pământești decât comori cerești? Răspunsul 

lui Hristos este acesta: nu vă mirați de asta – ei nu pot 

discerne ce fac, fiindcă sunt niște orbi care adună pietre 

presupunând că sunt diamante prețioase. 

Hristos aruncă multă lumină asupra a ceea vedem 

acum în orice loc. Cei care își îndreaptă inimile către lu-

crurile care țin de timp și simțuri, își cheltuie energiile pe 

lucruri care nu îi vor ajuta când vor ajunge pe patul morții 

(Isaia 55:2). Motivul pentru care ei își conduc viețile atât 

de nebunesc – să caute atât de zelos plăcerile acestei lumi, 

care nu le vor aduce nimic altceva decât regrete amare în 

lumea viitoare – este că inimile lor sunt rele. Dumnezeu 

nu are un loc real în gândurile lor, așa că El îi lasă pradă 

duhului nebuniei. Dacă vrem ca sufletul să fie umplut de 

înțelepciune cerească, care iubește, caută și acumulează 

lucrurile cerești, atunci ochiul trebuie să fie sănătos și 

inima să fie îndreptată către plăcerea lui Dumnezeu. Acea 

înțelepciune este un lucru pe care nicio universitate nu îl 

poate da. Ea vine „de sus” (Iacov 3:17). 

Ar trebui notat că învățătura Domnului nostru pe 

tema „ochiului sănătos” și a trupului întreg „plin de lu-

mină” în contrast cu „ochiul rău” și cu întreg trupul „plin 
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de întuneric”, este urmată imediat de avertismentul că 

„nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau îl va urî pe 

unul și îl va iubi pe celălalt; sau va ține la unul, și-l va ne-

socoti pe celălalt: nu puteți sluji [și] lui Dumnezeu și lui 

mamona” (Matei 6:24). Aceasta stabilește dintr-o dată 

sensul versetelor precedente. Hristos vorbise figurativ 

despre a-I acorda Domnului locul suprem în inimă, lucru 

care implică în mod necesar alungarea din ea a lucrurilor 

lumești și a considerațiilor firii pământești. Oamenii își 

imaginează că pot să Îl aibă atât pe Dumnezeu cât și pof-

tele lor, atât pe Dumnezeu cât și pe mamona, atât pe Dum-

nezeu cât și plăcerile lumești. Nu, spune Hristos. Dumne-

zeu are fie totul, fie nimic. Acela care Îl slujește trebuie să 

Îl slujească exclusiv și suprem. Ești gata să plătești prețul 

pentru a avea lumină divină pe calea ta? 

Nu am încercat să pătrundem în detalii specifice și 

să spunem cum trebuie să acționeze o persoană când se 

confruntă cu vreo situație dificilă sau urgentă. Mai de-

grabă am căutat să tratăm principiile de bază și să le ar-

gumentăm suficient. Chiar dacă ar putea satisface curiozi-

tatea, nu ar servi niciunui scop bun ca un profesor să ex-

plice o problemă complicată de matematici speciale unui 

student care nu stăpânește nici măcar regulile aritmeticii 

elementare. Tot așa, ar fi complet nepotrivit să explicăm 

felul în care ar trebui tratate cazuri sau circumstanțe par-

ticulare înainte de a fi prezentat acele reguli care trebuie 

să ghideze umblarea noastră generală. 
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Astfel, până aici am tratat două chestiuni esențiale: 

necesitatea absolută de a fi controlați de Cuvântul lui 

Dumnezeu în umblarea noastră exterioară și de a avea 

inima care țintește la gloria lui Dumnezeu și care caută să 

Îi fie plăcută, dacă vrem să avem lumina cerului pe calea 

noastră pământească. Un al treilea considerent trebuie să 

ne atragă acum atenția: ajutorul din partea Duhului Sfânt. 

În acest aspect trebuie să fim cu maximă atenție, pentru a 

nu aluneca pe de o parte într-un misticism zadarnic, sau, 

pe de altă parte, pentru a nu ne face vinovați de un fana-

tism sălbatic. Mulți au plonjat în cele mai nebunești și mai 

rele acțiuni sub pretenția că au fost „îndemnați de Duhul”. 

Fără îndoială că ei au fost îndemnați de un anumit duh, 

dar sigur nu de Duhul Sfânt. El nu ne îndeamnă niciodată 

la vreun lucru contrar Cuvântului Lui. Temelia noastră si-

gură ține de a ne supune impulsurile interioare testului 

imparțial al Sfintelor Scripturi. 

„Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumne-

zeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8:14). Această Călăuză 

divină cunoaște perfect calea pe care Dumnezeu a rânduit-

o pentru fiecare călător către cetatea cerească. El cunoaște 

pe deplin toate unduirile ei și toate punctele în care 

aceasta se îngustează, toate întorsăturile și pericolele care 

se găsesc pe ea. A fi călăuzit de Duhul înseamnă să te afli 

sub stăpânirea Lui. El percepe ispitele și slăbiciunile noas-

tre, cunoaște dorințele noastre, aude suspinele noastre și 

observă străduințele noastre după sfințenie. El știe când 
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să ne cerceteze, când să administreze o mustrare, când să 

aplice o promisiune, când să fie alături de noi în întristare, 

când să ne întărească într-un scop în care ne clătinăm și 

când să confirme o nădejde care fluctuează. Promisiunea 

certă este aceasta: „Duhul adevărului are să vă călăuzească 

în tot adevărul” (Ioan 16:13). El face acest lucru prin ordo-

nându-ne gândurile, simțămintele și purtarea, deschi-

zându-ne mintea ca să înțelegem sensul Scripturii și apli-

când Scriptura dându-i putere inimii, făcând-o capabilă să 

aplice Scriptura în viața practică. De fiecare dată când des-

chidem cartea sfântă, haideți să căutăm cu smerenie și cu 

sârguință ajutorul Aceluia care a inspirat-o. 

Observați că Romani 8:14 începe cu termenul 

„căci”. Apostolul introduce o confirmare a ceea ce el afir-

mase în versetele anterioare. Cei care „trăiesc nu după 

îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhu-

lui” (v. 4); cei care iau aminte la „lucrurile Duhului” (v. 

5); cei care, „prin Duhul, fac să moară faptele trupului” 

(v. 13) – sunt cei „călăuziți de Duhul”. Întrucât este Duhul 

sfințeniei, țelul Lui este să adâncească amprenta imaginii 

restaurate a lui Dumnezeu în suflet, să crească fericirea 

noastră prin a ne face tot mai sfinți. Astfel, El nu ne călă-

uzește decât către lucrurile care sfințesc. Duhul ne călă-

uzește supunând puterea păcatului interior, separându-

ne de lume, menținând în noi o conștiință sensibilă, atră-

gându-ne inimile către Hristos și determinându-ne să 

trăim pentru veșnicie. 
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„Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și nu te 

bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, 

și El îți va netezi cărările” (Prov. 3:5-6). Observați ordinea: 

promisiunea din finalul pasajului este condiționată de sa-

tisfacerea celor trei cerințe. 

Mai întâi, suntem chemați să avem încredere de-

plină în Domnul. Verbul din ebraică tradus aici prin „în-

crede” are sensul literal de „a ne bizui”. El comportă ideea 

unuia conștient de slăbiciunea lui și care, în consecință, se 

îndreaptă și să bazează pe cineva mai puternic. Astfel, a 

„ne încrede în Domnul” are sensul de conta pe El în fiecare 

situație urgentă, a privi la El pentru a primi porția pentru 

fiecare nevoie, a spune alături de psalmist: „Domnul este 

Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic” (Ps. 23:1). În-

seamnă să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui, 

să atragem putere de la El ceas de ceas și, astfel, să dove-

dim suficiența harului Său. Înseamnă că acela care este 

creștin continuă așa cum a început.  

Atunci când, la început, ne-am aruncat pe noi înșine 

la picioarele Lui ca niște păcătoși pierduți, am abandonat 

toate meritele și faptele noastre, și ne-am bazat totalmente 

pe îndurarea Lui bogată. 

Dar ce sens are expresia „încrede-te în Domnul din 

toată inima ta?” În primul rând, ea înseamnă să ne dedi-

căm lui Dumnezeu cu încrederea noastră neîmpărțită, ne-

privind către altcineva de la care să primim ajutor și eli-

berare.  
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În al doilea rând, înseamnă să ne îndreptăm către El 

cu o simplitate ca de copii. Când un copilaș își pune încre-

derea, nu mai există niciun fel de raționare sau obiecții, ci 

el preia cu simplitate cuvintele din partea părinților așa 

cum sunt ele spuse, fiind pe deplin asigurat că părinții vor 

împlini ceea ce au promis; el nu se mai gândește la piedi-

cile care ar putea să apară pe cale, ci se așteaptă la împli-

nirea lucrului promis. Așa ar trebui să fie situația noastră 

în relație cu promisiunile Tatălui nostru ceresc. În al treilea 

rând, ea înseamnă că simțămintele noastre trebuie să fie 

îndreptate către El, fiindcă nădejdea „acoperă totul, crede 

totul, nădăjduiește totul, suferă totul” (1 Cor. 13:7). Astfel, 

încrederea în Domnul „din toată inima” este acea încredere 

a dragostei, în dependență și așteptare credincioasă. 

Cea de-a doua cerință este aceasta: „și nu te bizui pe 

înțelepciunea ta”, ceea ce înseamnă să nu avem încredere 

în înțelepciunea noastră sau să nu ne bazăm pe rațiunea 

omenească.  

Cel mai mare act al rațiunii omenești este să se lepede 

de suficiența de sine și să se plece înaintea înțelepciunii lui 

Dumnezeu. A ne baza pe propria înțelepciune înseamnă să 

ne ținem de o trestie frântă, căci ea a fost distrusă de păcat. 

Totuși, multora li se pare mai greu să respingă propria în-

țelepciune decât să își abandoneze propria neprihănire. 

Multe dintre căile lui Dumnezeu sunt „ascunse”. A căuta să 

rezolvăm tainele Providenței constituie încercarea noastră 

limitată de a cuprinde Infinitul. A filozofa în legătură cu 
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soarta noastră sau a raționa în ce privește circumstanțele 

noastre sunt lucruri fatale pentru odihna sufletului și pen-

tru pacea inimii. 

În al treilea rând, avem cerința de a-L „recunoaște 

în toate căile noastre”. Aceasta înseamnă în primul rând 

că trebuie să cerem permisiunea lui Dumnezeu în tot ceea 

ce facem, și să nu acționăm fără ea. Doar atunci ne vom 

purta ca niște copii ascultători și ca niște slujitori respec-

tuoși. În al doilea rând, înseamnă că trebuie să căutăm că-

lăuzirea lui Dumnezeu în orice lucru, recunoscându-ne ig-

noranța și însușindu-ne dependența completă de El. „Adu-

ceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugă-

ciuni și cereri” (Filip. 4:6). Numai în felul acesta recunoaș-

tem stăpânirea lui Dumnezeu într-o modalitate practică. În 

al treilea rând, acest lucru înseamnă să căutăm gloria lui 

Dumnezeu în toate căile noastre: „să faceți totul pentru 

slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31). Cât de diferite ar fi 

multe dintre căile noastre dacă am proceda în felul acesta! 

Dacă ne-am opri mai des și ne-am întreba – va fi acest lucru 

spre gloria lui Dumnezeu? – am fi păziți de multe păcate și 

nebunii, cu toate consecințele lor dureroase.  

În al patrulea rând, aceasta înseamnă să căutăm bi-

necuvântarea lui Dumnezeu asupra oricărui lucru. Aici 

avem o regulă simplă și suficientă: orice lucru pentru care 

nu-I pot cere binecuvântarea lui Dumnezeu este greșit. 

„Și El îți va netezi cărările”. Dacă satisfacem condi-

țiile menționate mai devreme, aceasta este consecința 
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certă. Nevoia de a fi călăuziți de Dumnezeu este reală și 

presantă. Dacă am fi lăsați la latitudinea noastră, nu ne-

am afla într-o situație deloc mai bună decât ar fi un vapor 

lipsit de cârmă sau un automobil fără volan. Nu fără motiv 

este poporul lui Dumnezeu denumit adesea prin termenul 

„oi”, căci nicio altă ființă nu este atât de predispusă la ră-

tăcire ca ele. Termenul evreiesc tradus prin a „netezi” are 

sensul de „a îndrepta”. Noi trăim într-o lume în care toate 

lucrurile sunt strâmbe. Păcatul a dislocat toate lucrurile, 

iar consecința este că s-a ajuns în situația în care confuzia 

abundă peste tot în jurul nostru. O inimă amăgită, o lume 

rea și un diavol subtil – toate acestea caută să ne îndepăr-

teze și să ne conducă înspre pierzare. Cât de necesar este, 

astfel, ca Dumnezeu să „netezească cărările noastre”. 

Ce înseamnă că „El ne va netezi cărările”? Înseamnă 

că El va arăta clar calea îndatoririlor noastre. Voia lui 

Dumnezeu ține întotdeauna de calea responsabilității și nu 

este niciodată contrară acesteia. Multe incertitudini inutile 

ar putea fi scutite dacă am recunoaște acest principiu. 

Atunci când simți o dorință sau o înclinație puternică să 

abandonezi o responsabilitate clară, poți fi sigur ca aceasta 

este o ispită din partea Satanei, nu călăuzirea Duhului 

Sfânt. De exemplu, este contrar voii revelate a lui Dumne-

zeu ca o femeie să umble constant din întâlniri în întâl-

niri, neglijându-și copiii și căminul. Soțul își abando-

nează responsabilitatea atunci când pleacă la tot felul de 

întâlniri de seară, chiar în cazul întâlnirilor religioase, 
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dacă își abandonează soția obosită acasă, lăsând-o să spele 

vasele și să ducă copiii la culcare. Este un păcat ca un anga-

jat creștin să citească Scripturile sau „să le vorbească oame-

nilor despre sufletele lor” în decursul programului de lucru. 

Dificultatea survine atunci când se pare că trebuie să 

alegem între două sau mai multe îndatoriri, sau când 

apare o schimbare importantă în circumstanțele în care ne 

găsim. Există mulți oameni care cred că trebuie să fie că-

lăuziți de Dumnezeu când apare vreo criză sau vreo decizie 

importantă ce trebuie luată, dar puțini dintre aceștia sunt 

pregătiți să împlinească cerințele prezentate în Scriptură. 

Realitatea este că Dumnezeu a fost rareori în gândurile lor 

înainte de apariția acelei situații de urgență. Aceștia nu s-

au străduit în niciun fel să Îi fie plăcuți pe vremea când 

lucrurile mergeau bine. Dar, când necazul le taie calea, nu 

mai știu cum să acționeze și, dintr-o dată, devin foarte 

evlavioși, se întorc către Domnul, cerându-I fierbinte să îi 

călăuzească și să le arate clar calea pe care să meargă. Dar 

nu putem să Îl forțăm pe Dumnezeu în felul acesta. În mod 

obișnuit, astfel de oameni iau decizii în pripă și se afundă 

în probleme și mai mari. Apoi încearcă să se consoleze cu 

ideea că „am căutat totuși călăuzirea lui Dumnezeu”. Dum-

nezeu nu poate fi batjocorit.  

Dacă ignorăm pretențiile Lui pentru noi atunci când 

calea noastră este lină, nu putem conta pe El ca să ne eli-

bereze când intervine furtuna. Acela cu care avem de-a 

face este sfânt, și El nu va putea răsplăti lipsa de evlavie 



250 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

(denumită de mulți „nepăsare”), chiar dacă am urla ase-

menea fiarelor când am dat de necaz (Osea 7:14). Pe de 

altă parte, dacă vom căuta cu sârguință harul de a umbla 

zilnic cu Dumnezeu, ajustându-ne căile după poruncile 

Lui, putem în mod cert conta pe ajutorul Lui în orice situ-

ație urgentă cu care ne-am putea confrunta. 

Dar cum ar trebui să acționeze creștinul conștiincios 

atunci când se confruntă cu vreo situație de urgență? Să 

presupunem că el se află la o răscruce de drumuri. Două 

căi, două alternative se află înaintea lui, și nu știe ce să 

aleagă. Ce ar trebui să facă? În primul rând, trebuie să ia 

aminte la cel mai necesar cuvânt, care ni se aplică mereu 

ca o regulă generală: „cel ce o va lua ca sprijin [cel credin-

cios], nu se va grăbi” (Isaia 28:16).  

A acționa dintr-un impuls de moment nu este nicio-

dată un lucru potrivit unui copil al lui Dumnezeu, și a 

alerga înaintea Domnului este metoda cea mai sigură prin 

care putem ajunge la consecințe dureroase. „Domnul este 

bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută. 

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului” (Plâng. 

3:25-26). În general, a acționa în grabă ne va face după 

aceea să ne pocăim după placul nostru. Cu cât mai mult 

avem nevoie fiecare dintre noi să Îl implorăm pe Domnul 

ca zilnic să pună mâna Lui liniștitoare peste trupurile 

noastre pline de febră! 

În al doilea rând, cere-I Domnului să îți golească 

inima de orice dorință proprie. Este imposibil să ne rugăm 
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cu sinceritate – facă-se voia Ta – atâta vreme cât voia noas-

tră nu a fost adusă în supunere completă față de Dumne-

zeu, prin puterea Duhului Sfânt. Cât timp există o prefe-

rință tainică, dar reală, în inima mea, judecata mea va fi 

părtinitoare. Câtă vreme inima mea este îndreptată hotă-

rât către obținerea unui anumit lucru, n-aș face decât să Îl 

batjocoresc pe Dumnezeu cerându-I să îmi arate clar calea 

Lui. În felul acesta, va fi cert că voi interpreta greșit toate 

acțiunile providenței Lui, răstălmăcindu-le pentru a se po-

trivi dorinței mele. Dacă se găsește un obstacol pe calea 

mea, atunci îl voi privi ca pe o „testare a credinței”, iar 

dacă bariera este îndepărtată, dintr-o dată voi trage con-

cluzia că Dumnezeu lucrează în favoarea mea, când, în 

realitate, El ar putea să mă încerce, înainte de a mă aban-

dona în mâna propriei „porniri a inimii” (Ps. 81:12). 

Acest lucru este de o importanță covârșitoare pentru 

cei care doresc ca pașii lor să fie cu adevărat călăuziți de 

Domnul. Câtă vreme inimile noastre își păstrează prefe-

rințele, nu putem să deosebim ce este cel mai bine din par-

tea Lui în cazul nostru. Astfel, este imperativ să Îi cerem 

lui Dumnezeu să ne golească inimile de toate preferințele 

personale, să îndepărteze orice dorință aflată acolo, chiar 

și pe cele tainice. Adesea, însă, nu este ușor să adoptăm 

această atitudine înaintea Domnului, cu atât mai mult cu 

cât nu avem obiceiul de a cere harul pentru omorârea firii 

pământești. Prin natura noastră, noi toți dorim să mergem 

pe căile noastre și ne arătăm nemulțumiți oridecâteori 
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este pus vreun jug asupra noastră. La fel cum aceea plă-

cuță fotografică trebuie să fie goală dacă vrem să căpătăm 

o fotografie de pe urma folosirii ei, tot așa inimile noastre 

trebuie să fie eliberate de preferințe personale, dacă vrem 

ca Dumnezeu să lucreze în noi „voința și înfăptuirea voii 

Sale bune” (Filip. 2:13, cf. KJV). 

Dacă descoperi că, pe când continui să aștepți răspun-

sul de la Dumnezeu, lupta interioară dintre firea pămân-

tească și Duhul continuă și nu ai ajuns în punctul în care să 

spui cu onestitate, „facă-se voia Ta, Doamne”, atunci cea 

mai bună abordare este să începi o perioadă de post. Ezra 

8:21 spune: „am vestit un post de smerire înaintea Dumne-

zeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru 

noi, pentru copiii noștri, și pentru tot ce era al nostru”. 

Aceste lucruri sunt lăsate spre învățătura noastră, și o sim-

plă privire aruncată asupra lor ne arată că sunt pertinente. 

Postul nu este un exercițiu religios specific doar vremurilor 

Vechiului Testament. Faptele Apostolilor 13:3 ne arată că, 

înainte ca Barnaba și Saul să fie trimiși în călătoria lor mi-

sionară de biserica din Antiohia, „după ce au postit și s-au 

rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au trimis”. Postul nu 

are nimic meritoriu în el, dar exprimă smerenia sufletului 

și dorința fierbinte a inimii după călăuzirea Domnului. 

Următorul lucru constă din a recunoaște cu sinceri-

tate și smerenie ignoranța noastră înaintea lui Dumnezeu, 

și din a-I cere să nu ne abandoneze în voia minților noas-

tre. Spune-I cu toată deschiderea că ești încurcat și nu știi 
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ce să faci. Pledează înaintea Lui propria Sa promisiune și 

cere-I ca, de dragul lui Hristos, să o împlinească față de 

tine. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, 

s-o ceară de la Dumnezeu, care le dă tuturor cu mână 

largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu 

credință, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se în-

doiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de 

vânt încoace și încolo” (Iacov 1:5-6). Cere-I să îți dea în-

țelepciunea de care ai nevoie atât de mult, așa încât să 

poți judeca drept, să poți discerne clar lucrurile care vor 

duce la binele tău spiritual, și care vor ținti cel mai mult 

spre gloria Lui. 

„Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, în-

crede-te în El, și El va lucra” (Ps. 37:5). Între timp, dacă 

vei căuta sfatul altor creștini, cel mai probabil că nu vei 

găsi doi oameni care să fie de acord, iar sfaturile lor dis-

cordante nu vor aduce decât confuzie. În loc să cauți aju-

torul din partea omului, „stăruiește în rugăciune, ve-

ghează în ea cu mulțumiri” (Col. 4:2). Caută răspunsul 

din partea lui Dumnezeu. Observă cu atenție fiecare miș-

care a providenței Lui, căci așa cum un pai aflat în bătaia 

vântului indică direcția de unde el suflă, tot așa poți deo-

sebi adesea mâna lui Dumnezeu având ochii spirituali 

deschiși față de ceea ce, pentru alții, ar fi niște eveni-

mente pur întâmplătoare. „Când vei auzi un vuiet de pași 

în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul 

merge înaintea ta” (2 Sam. 5:24). 
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În final, amintește-ți că avem nevoie nu doar de lu-

mină din partea Domnului ca să putem descoperi respon-

sabilitatea pe care o avem în fiecare caz particular, ci, 

atunci când am obținut această lumină, avem nevoie și de 

prezența Lui care să ne însoțească, așa încât să primim pu-

terea de a urma calea pe care El ne cheamă să mergem. 

Moise a conștientizat acest lucru când I-a spus Domnului: 

„Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de 

aici” (Exod 33:15). Dacă nu avem prezența lui Dumnezeu 

cu noi într-o acțiune – aprobarea Lui în ce privește acea 

acțiune, ajutorul Lui în împlinirea ei, binecuvântarea Lui 

asupra ei – atunci ceea ce facem este pentru noi o capcană, 

dacă nu chiar un blestem. 

Ca o regulă generală, este bine să nu ne necăjim 

mințile foarte mult în legătură cu această călăuzire. Ea 

este lucrarea lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră 

este să umblăm zilnic în ascultare față de El. În măsura în 

care facem acest lucru, în noi va lucra o prudență care ne 

va ocroti de toate greșelile grave. „Am mai multă pricepere 

decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale” (Ps. 119:100). 

Omul care păzește poruncile lui Dumnezeu este înzestrat 

cu o înțelepciune care o depășește cu mult pe aceea pe care 

o au cei mai învățați filozofi. „Celui fără prihană îi răsare 

o lumină în întuneric” (Ps. 112:4). Omul neprihănit poate 

să treacă prin zile de întuneric, dar când vine ceasul ur-

genței, Dumnezeu îi va da lumină. Slujește-L pe Dumnezeu 

astăzi cu toată puterea ta – și vei putea lăsa viitorul cu 
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calm și siguranță în mâinile Lui. O ascultare imediată de 

ceea ce este bine va fi urmată de un discernământ luminos 

în legătură cu ce ar putea fi greșit. 

Caută sârguincios să ai frica de Dumnezeu bine în-

rădăcinată în inima ta, așa încât să tremuri înaintea Cu-

vântului Lui (Isaia 66:2) și să-ți fie cu adevărat teamă ca 

nu cumva să nu Îi fii pe plac. „Cine este omul, care se teme 

de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie 

s-o aleagă” (Ps. 25:12). „Iată, frica de Domnul, aceasta este 

înțelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere” (Iov 

28:28). „Să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe 

Domnul!” (Osea 6:3). Cu cât creștem mai mult în har, cu 

atât va fi mai deplină cunoștința voii lui Dumnezeu în noi. 

Cu cât cultivăm practica de a căuta să-I fim plăcuți lui Dum-

nezeu în toate lucrurile, cu atât vom avea mai multă lumină 

pe calea noastră. „Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor 

vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8). Dacă motivațiile inimii 

noastre sunt drepte, vederea noastră va fi clară. 

„Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără 

teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea” (Prov. 

11:3). Omul neprihănit nu o va lua conștient și voluntar pe 

căi stricate. Inima onestă nu va fi cotropită de pofte domi-

natoare și nici orbită de motivații corupte. Având o conști-

ință sensibilă, acest om se află în posesia unui discernământ 

spiritual ascuțit. Prin contrast, atitudinea stricată a celor răi 

îi duce în necazuri tot mai mari și o sfârșesc în pierzare veș-

nică. „Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, 
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dar cel rău cade prin însăși răutatea lui” (Prov. 11:5). Un 

ochi bine ațintit la gloria lui Dumnezeu îl eliberează pe cel 

sfânt din acele capcane în care sunt surprinși cei păcătoși. 

Patimile nestăpânite întunecă înțelepciunea și pervertesc 

judecata, și fac aceasta până acolo încât oamenii numesc 

binele „rău” și răul „bine” (Isaia 5:20), dar acela care caută 

să Îi fie supus Domnului va primi discernământ din partea 

Lui. 

„Domnul îți va netezi cărările”. În primul rând, 

Domnul ne va călăuzi prin Cuvântul Lui, nu în vreo mani-

eră magică, așa încât să încurajeze lenevia, și nici ca și cum 

am consulta o carte de bucate, plină de rețete potrivite 

pentru fiecare circumstanță – ci avertizându-ne de căile 

ocolitoare ale păcatului și făcându-ne cunoscută calea ne-

prihănirii și a fericirii. În al doilea rând, El ne va călăuzi 

prin Duhul Său Sfânt, dându-ne puterea de a asculta de 

poruncile lui Dumnezeu, făcându-ne să așteptăm cu răb-

dare călăuzirea din partea Domnului, dându-ne abilitatea 

de a aplica regulile Sfintelor Scripturi în variatele respon-

sabilități din viețile noastre și aducându-ne aminte de Cu-

vântul Lui la vremea potrivită. În al treilea rând, El ne va 

călăuzi prin acțiunile providenței Lui, făcându-i pe priete-

nii noștri să ne dezamăgească așa încât să fim eliberați de 

tendința de a ne baza pe brațul de carne, împiedicându-ne 

planurile firești așa încât să fim păziți de eșec, închizând 

ușile pe care nu este bine să intrăm și deschizând înaintea 

noastră uși pe care nimeni nu le poate închide.  
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23 
BINECUVÂNTĂRILE                                          

LUI DUMNEZEU 
 

„Binecuvântarea Domnului îmbogățește, și El nu 

lasă să fie urmată de niciun necaz” (Prov. 10:22).  Atât bi-

necuvântările temporale cât și cele spirituale vin de la El. 

„Domnul sărăcește și El îmbogățește” (1 Sam. 2:7). Dum-

nezeu este Cel care dispune în mod suveran de bogățiile 

materiale. Dacă beneficiem de acestea prin naștere sau 

moștenire, este ca urmare a providenței Sale. Dacă vin 

asupra noastră ca un dar – El le-a mișcat inimile donato-

rilor. Dacă se acumulează ca rezultat al muncii grele, a în-

demânării sau a spiritului economic, El este Cel care a dat 

talentul, care a direcționat folosirea acestuia și care a asi-

gurat succesul.  

Aceste lucruri sunt foarte clare în Scriptură. „Dom-

nul l-a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu... I-a dat 

oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari” 

(Gen. 24:35). „Isaac a făcut semănături în țara aceea, și a 

strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecu-

vântat” (Gen. 26:12). Așa stau lucrurile și în cazul nostru. 
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De aceea, nu trebuie să spui în inima ta: „Tăria mea și pu-

terea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți 

aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere 

să le câștigi” (Deut. 8:17-18). Când căpătăm bogății prin 

binecuvântarea lui Dumnezeu, ca urmare a străduinței 

oneste, conștiința nu se simte acuzată de aceasta. Dacă în-

tristarea însoțește folosirea sau bucuria față de avuții, 

acest lucru este cauzat în totalitate de nebunia noastră. 

„Ferice de cel pe care-l alegi Tu și pe care-l primești 

înaintea Ta, ca să locuiască în curțile Tale!” (Ps. 65:4). Nu 

încape îndoială că aici lucrurile se referă în primul rând, 

chiar dacă nu exclusiv, la „Omul Isus Hristos” (1 Tim. 2:5), 

căci, ca Dumnezeu-Om, El este ceea ce este prin harul ale-

gerii, umanitatea Lui fiind aleasă și rânduită mai dinainte 

la unire cu una dintre Persoanele Dumnezeirii. Iehova în-

suși a propovăduit despre El ca „Alesul Meu, în care Își gă-

sește plăcere sufletul Meu” (Isaia 42:1).  

Astfel, El este „omul care îmi este tovarăș, zice 

Domnul oștirilor” (Zah. 13:7), „Moștenitorul tuturor lu-

crurilor”. Hristos nu a fost ales pentru noi, ci pentru 

Dumnezeu, iar noi am fost aleși pentru Hristos, ca să fim 

mireasa Lui. „Hristos este primul Lui Ales, iar El a ales 

sufletele noastre în Hristos, Capul nostru”. Esența tutu-

ror binecuvântărilor înseamnă să fii în Hristos, iar cei 

care sunt părtași acesteia sunt binecuvântați ca urmare a 

actului lui Dumnezeu, ei fiind roada dragostei Lui veșnice 

față de ei. 
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„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului 

nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 

binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca 

să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui” (Efes. 1:3-4). În 

acea binecuvântare inițială a alegerii sunt cuprinse toate 

celelalte binecuvântări, și noi devenim părtași acestora la 

vremea cuvenită. Este deopotrivă privilegiul și datoria fi-

ecărui suflet copleșit de păcat să vină la Hristos pentru a 

găsi odihnă. Totuși, la fel de adevărat este că niciun om nu 

poate veni la El decât dacă Tatăl îl atrage (Ioan 6:44). Tot 

așa, este responsabilitatea tuturor celor care aud Evanghe-

lia să răspundă chemării ei. „Luați aminte și veniți la Mine; 

ascultați, și sufletul vostru va trăi” (Isaia 55:3), și totuși, 

cum pot să facă asta cei care sunt morți în greșelile și pă-

catele lor (Efes. 2:1)? Ei nu pot face asta, ci trebuie să fie 

mai întâi înviați de Dumnezeu la viața cea nouă. O imagine 

frumoasă a acelei lucrări divine se află aici, înaintea ochi-

lor noștri. În ținuturile de răsărit, pământul este uscat, 

pustiu și dur. Așa sunt inimile noastre naturale. Roua co-

boară de sus misterios, imperceptibil și pe tăcute, înmuind 

pământul, dând viață vegetației și făcând ca poalele mun-

ților să fie roditoare. Așa este minunea nașterii din nou. 

Viața este dată prin lucrare divină, nu una de probă sau 

condiționată, nu una fugitivă sau temporară, ci una spiri-

tuală și fără sfârșit, căci izvorul regenerării nu poate seca 

vreodată. Atunci când Dumnezeu poruncește, El și împli-

nește (Ps. 111:9). Întrucât binecuvântarea este o favoare 
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divină, ea este revărsată suveran. Acesta este prerogativul 

Lui exclusiv, căci omul nu poate face altceva decât să im-

plore. Sionul este locul tuturor binecuvântărilor spirituale 

(Evrei 12:22-34). 

„Ferice de poporul, care cunoaște sunetul trâmbiței, 

care umblă în lumina Feței Tale, Doamne” (Ps. 89:15). 

Acesta este unul dintre efectele binecuvântate ale învierii 

divine. Când cineva este născut din Duhul, ochii și urechile 

sufletului lui sunt deschise pentru a recunoaște lucrurile 

spirituale. Aici nu avem de-a face doar cu faptul că acel om 

aude „sunetul trâmbiței”, căci mulți pot face acest lucru 

fără a cunoaște, prin experiența lor, șarmul acestei cân-

tări, ci cu faptul că acesta cunoaște mesajul lui pentru că îi 

este adus cu putere în inimă. Acel sunet plin de bucurie 

este „vestirea fericită a lucrurilor bune” (Rom. 10:15, cf. 

KJV), anume „că Hristos Isus a venit în lume ca să-i mân-

tuiască pe păcătoși”.  

Astfel de suflete, care cunosc în interiorul lor acea 

muzică cerească, sunt cu adevărat binecuvântate. Pe mă-

sură ce ele sunt asigurate de accesul liber la Dumnezeu 

prin sângele lui Hristos, lumina binefăcătoare a Feței di-

vine este acum înfățișată înaintea ochilor lor, care o văd.  

Probabil că în Psalmul 89:15 există o aluzie în primul 

rând la sunetul făcut de Aaron când a intrat în locul sfânt 

și a ieșit de acolo (Exod 28:33-35), ceea ce a fost cu adevă-

rat un „sunet fericit” pentru poporul lui Dumnezeu. El a 

adus dovada că marele lor preot s-a înfățișat înaintea 



CAPITOLUL 23. BINECUVÂNTĂRILE LUI DUMNEZEU  261 

Domnului în numele lor. În al doilea rând, există o refe-

rință generală la sunetul trâmbițelor sacre care chemau 

Israelul la sărbătorile lui solemne (Num. 10:10). În al trei-

lea rând, o referință și mai specifică se face la trâmbița ve-

seliei (Lev. 25:9-10), care proclama eliberarea sclavilor și 

restaurarea moștenirilor acelora care le pierduseră. Tot 

astfel, anunțul Evangheliei de eliberare a celor ce erau robi 

ai păcatului este o muzică frumoasă pentru cei care au 

urechi de auzit. 

„Ferice de toți câți se încred în El” (Ps. 2:12). Citito-

rul atent va observa că urmăm o ordine de o logică strictă. 

În primul rând, alegerea este binecuvântarea care stă la 

temelie, fiind făcută „spre mântuire” și incluzând toate 

mijloacele care duc la ea (2 Tes. 2:13); în al doilea rând, 

atribuirea vieții veșnice îi dă abilitatea beneficiarului favo-

rit să primească cu bucurie cântecul fericit al Evangheliei, 

în experiența lui de viață. În acest moment, există un ac-

cept personal și mântuitor al acesteia. Observați cum cu-

vintele din pasajul nostru sunt precedate de expresia „dați 

cinste Fiului”, care are sensul de „plecați-vă în supunere 

în fața toiagului Său de stăpânire, supuneți-vă stăpânirii 

Lui regale, dedicați-vă Lui” (cf. 1 Împ. 19:18). Este de o im-

portanță covârșitoare să observăm acea ordine și, mai 

mult, să o punem în practică. Hristos trebuie primit ca 

Domn (Col. 2:6) înainte de a putea fi primit ca Mântuitor. 

Observați aceeași ordine în 2 Petru 1:11; 2:20; 3:18. Acel 

„își pun nădejdea în El” are sensul de a ne refugia în El. 
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Cei care fac acest lucru resping propria neprihănire și își 

pun încrederea în El predându-se în mâna Lui atât pentru 

această vreme, cât și pentru veșnicie. Evanghelia Lui este 

garantul lor în această acțiune, iar veracitatea Lui este si-

guranța lor. 

„Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu pă-

catul acoperit” (Ps. 32:1). Aceasta este o parte intrinsecă a 

stării binecuvântate de a ne pune încrederea în El. Vestea 

cea bună ne-a asigurat că „Hristos a murit pentru cei ne-

legiuiți” și că El nu-l va alunga în niciun caz pe vreunul 

dintre cei care vin la El. De aceea, ei își exprimă credința 

în Hristos alergând la El și găsindu-și refugiul în El. Fără 

îndoială că astfel de oameni sunt binecuvântați, întrucât, 

venind sub domnia Lui și punându-și încrederea în sân-

gele Lui ispășitor, ei intră acum în beneficiile stăpânirii 

Sale neprihănite și binevoitoare. Mai specific, „fărădelegile 

lor sunt iertate și păcatele lor sunt acoperite” – „acoperite 

de Dumnezeu, după cum chivotul era acoperit de capacul 

îndurării, după cum Noe a fost protejat de potop și după 

cum egiptenii au fost acoperiți de apele mării. Ce acoperă-

mânt trebuie să fie acesta dacă ascunde toată murdăria fi-

rii pământești și a sufletelor noastre de ochii Dumnezeului 

care vede totul” (Charles Spurgeon). Pavel citează în Ro-

mani 4:7 acele cuvinte prețioase din Psalmul 32:1, vorbind 

despre ele ca despre dovada mărețului adevăr al îndreptă-

țirii prin credință. Deși păcatele credincioșilor au fost toate 

ispășite la cruce și pentru ei a fost obținută o neprihănire 
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veșnică, ei nu pot deveni părtași acestor binecuvântări în 

mod real decât din momentul în care cred (F.A. 13:39; Gal. 

2:16). 

„Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă 

locuiește încrederea” (Ps. 84:5). Aceasta este o altă bine-

cuvântare care însoțește nașterea din nou. Cel regenerat 

primește duhul unei „minți sănătoase” (2 Tim. 1:7, cf. KJV) 

așa încât el se vede pe sine nu doar lipsit de orice neprihă-

nire proprie, ci este și conștient de slăbiciunile și insufici-

ența lui. El a făcut din Numele Domnului turnul său cel 

puternic, întrucât a alergat la El pentru a se adăposti în 

siguranță (Prov. 18:10). Acum, el afirmă că „numai în 

Domnul locuiește [am, cf. KJV] dreptatea și puterea” (Isaia 

45:24), putere pentru a duce lupta cea bună a credinței, 

pentru a se împotrivi ispitelor, pentru a îndura persecuția 

și pentru a se achita de responsabilitățile sale. În timp ce 

își păstrează o minte sănătoasă, el continuă să înainteze, 

dar nu în puterea lui, ci în dependență completă de pute-

rea care se găsește în Hristos Isus. Acele căi ale manifestă-

rii puterii lui Dumnezeu sunt mijloacele harului rânduite 

divin pentru păstrarea părtășiei: hrănirea din Cuvânt, tră-

irea în Hristos, rămânerea pe calea poruncilor Lui. 

„Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe 

căile Lui” (Ps. 128:1). Aici se găsește un alt semn al celor 

care se află sub binecuvântarea divină: ei au o astfel de 

reverență adâncă dată de Duhul Sfânt, care conduce la o 

ascultare constantă de El. Frica de Domnul constă dintr-o 
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uimire sfântă în fața măreției Lui, o frică filială ca nu 

cumva să nu fim pe placul Lui. Acesta nu este un lucru 

emoțional pe cât este unul practic, întrucât este inutil să 

vorbim despre frica de Dumnezeu dacă nu avem o preocu-

pare profundă în inimile noastre pentru voia Lui. Frica în-

rădăcinată în dragoste este ceea ce ne împiedică să Îl de-

zonorăm, o groază a inimilor noastre ca nu cumva să ui-

tăm de bunătatea Lui și să abuzăm de mila Lui. Oriunde 

există o astfel de frică, acolo se găsesc toate celelalte ha-

ruri.  
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24 
BLESTEMELE                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Este important să învățăm că binecuvântările și 

blestemele ies din aceeași gură. O cât de mică reflecție asu-

pra acestora îl va convinge pe cititor că așa stau lucrurile. 

Dumnezeu este lumină și dragoste, este sfânt și este plin 

de har, este neprihănit și este îndurător. De aceea, El Își 

exprimă dezgustul asupra celor răi și îi vizitează cu jude-

cățile Lui, la fel cum îi binecuvântează și își manifestă 

aprobarea față de cei care sunt plăcuți înaintea Lui. Un Rai 

veșnic și un Iad veșnic constituie perechea inevitabilă și 

ultimă pentru aceste două categorii de oameni. Această 

dualitate uimitoare este manifestată și în lumea naturală. 

Pe de o parte, simțurile noastre sunt plăcut impresionate 

de răsăriturile de soare aurii, de grădinile înflorite, de plo-

ile blânde și de pământurile fertile. Pe de altă parte, sun-

tem șocați și îngroziți de tornadele înfricoșătoare, de vân-

turile șuierătoare, de inundațiile devastatoare și de cutre-

murele distructive. „Uită-te dar la bunătatea și asprimea 

lui Dumnezeu” (Rom. 11:22). Blestemele divine au fost 
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pronunțate de pe muntele Ebal (cf. Deut. 27), în timp ce 

binecuvântările divine au fost rostite de pe muntele Ghe-

rizim (cf. Deut. 28). Nu se putea să existe unul fără celă-

lalt. Așa va fi și în ziua de apoi, în timp ce Hristos le va 

spune fraților Lui: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de 

moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la înteme-

ierea lumii”, dar celor care L-au disprețuit și L-au respins: 

„duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic” 

(Matei 25:34, 41). 

„Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu 

multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale” 

(Gen. 3:17). Aceasta a fost una dintre consecințele care au 

însoțit apostazia lui Adam și separarea lui de Dumnezeu, 

parte din răzbunarea divină care a căzut asupra lui. Întrucât 

primul om a fost cap al legământului și reprezentantul legal 

al rasei lui, judecata care a căzut asupra lui a fost împărtă-

șită de toți urmașii acestuia. În scena aceasta, Adam fusese 

vice-regent al lui Dumnezeu. Lui îi fusese dată stăpânirea 

asupra tuturor lucrurilor de pe pământ, iar atunci când el a 

căzut, efectele păcatului său îngrozitor au fost evidente la 

orice pas. Moștenirea lui frumoasă a fost zdrobită. Chiar și 

pământul pe care el a călcat a fost blestemat, așa încât, de 

atunci încolo, el a dat naștere „spinilor și mărăcinilor”, obli-

gându-l pe om la trudă pentru pâinea sa zilnică, pe care 

avea să o obțină cu sudoarea frunții sale.  

De fiecare dată când cultivăm o bucată de teren, 

mulțimea buruienilor pe care acesta le produce împiedică 
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eforturile noastre și ne oferă dovada reală a sentinței di-

vine pronunțată în Geneza 3 și ne demonstrează că apar-

ținem unei rase decăzute. 

„Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se 

încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate 

inima de la Domnul” (Ier. 17:5). Dacă ne-am fi cunoscut 

suficient de bine pe noi înșine, avertismentul acestui pasaj 

solemn nu ar mai fi fost necesar, însă experiența tristă de 

viață ne dovedește că lucrurile stau cu totul altfel. Nu avem 

oare suficientă cunoștință despre noi înșine, despre carac-

terul nostru schimbător și nu știm că nu ne putem baza 

deloc pe noi – pentru a descoperi că „cine se încrede în 

inima lui este un nebun” (Prov. 28:26)? Atunci de ce ar 

trebui să presupunem că vreunul dintre semenii noștri ar 

fi mai stabil și mai de încredere? Odată abandonat în pu-

terile sale, cel mai bun om din rasa lui Adam este doar o 

imagine convingătoare a fragilității și neputinței. „Da, o 

nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor! Puși 

în cumpănă toți laolaltă, ar fi mai ușori decât o suflare” 

(Ps. 62:9). A căuta fie patronajul, fie protecția omului con-

stituie un afront la adresa Celui Preaînalt, căci acest gest 

pune încrederea în creatură în loc să fie îndreptată doar 

către Creator. Nebunia unei astfel de atitudini ticăloase 

este subliniată prin aceea că oamenii se bizuie pe lucruri 

slabe și inutile (2 Cron. 32:8; Rom. 8:3).  

Creștinul trebuie să transforme această tendință în-

grozitoare în rugăciune pentru eliberarea din ispita de a 
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căuta ajutor sau odihnă în om! Indirect, și totuși cu putere, 

acest verset dovedește că Hristos este de departe superior 

omului, căci acest verset aruncă un blestem divin asupra 

aceluia care își pune încrederea în om pentru orice avantaj 

temporar, așa încât blestemul este cu atât mai grav în ca-

zul în care el își pune încrederea într-o simplă creatură în 

ce privește mântuirea sa veșnică! 

„Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca 

să dați slavă Numelui Meu, zice Domnul oștirilor, voi 

arunca în voi blestemul, și voi blestema binecuvântările 

voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă 

porunca Mea” (Mal. 2:2). Domnul este foarte atent la cin-

stea Lui și nu Își va împărți slava cu nimeni (Isaia 48:11), 

iar cei care nu iau seama din inimă la acest lucru vor 

atrage în mod cert mânia divină asupra lor. Aceste cuvinte 

(Mal. 2:2) fuseseră adresate inițial preoților Israelului. 

Profetul îi mustrase pentru păcatele lor. El afirmase că, 

dacă aceștia nu vor lua aminte cu seriozitate la avertis-

mentele lui și nu Îl vor glorifica pe Dumnezeu prin pocă-

ință și reformarea comportamentului lor, El îi va lovi în 

binecuvântările lor temporale. Este o favoare deosebită 

când un om este chemat să propovăduiască public Numele 

Domnului, dar necredința atrage cele mai îngrozitoare 

consecințe.  

Adesea, oamenii care refuză să ia aminte la avertis-

mentele lui Dumnezeu sunt abandonați orbirii minții lor, 

împietririi inimii și conștiinței lor tocite. Principiul acestui 
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blestem are o arie mult mai largă de cuprindere și li se 

aplică deopotrivă celor care aud Evanghelia și unei națiuni 

binecuvântată cu lumina acesteia. 

„Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar 

veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea 

pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema” (Gal. 1:8). 

Dumnezeu este foarte gelos pentru Evanghelia Lui, iar 

acest verset ar trebui să îi convingă pe slujitorii Lui de res-

ponsabilitatea solemnă care apasă asupra lor de păstrare 

a Evangheliei în puritatea ei. Evanghelia lui Dumnezeu 

face cunoscută singura cale adevărată a mântuirii, motiv 

pentru care orice corupere a ei este nu doar dezonorantă 

față de Autorul Evangheliei, ci și extrem de periculoasă și 

distrugătoare pentru sufletele oamenilor. 

Apostolul îi mustră pe cei care repetau un amestec 

imposibil între Lege și Evanghelie, insistând că circumci-

zia și conformarea față de ritualurile ceremoniale ale iu-

daismului erau la fel de necesare pentru îndreptățire pe 

cât era credința în Hristos. Limbajul lui nu este expresia 

unui zel nestăpânit, căci el repetă afirmația în versetul ur-

mător, ci este expresia unei fidelități sfinte, exprimată 

prin dezgustul său față de o eroare care nu doar că Îl in-

sulta pe Mântuitorul, ci se dovedea și fatală pentru cei care 

o acceptau. Singura temelie a nădejdii păcătosului sunt 

meritele lui Hristos, lucrarea Sa completă de răscumpă-

rare. Cei care adaugă ceva acesteia prin orice fapte proprii 

se îndreaptă către pierzarea veșnică. De aceea, oricine îi 
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învață pe oameni să procedeze astfel sunt blestemați de 

Dumnezeu și trebuie să fie obiectul dezgustului poporului 

Său. 

„Căci toți cei ce se bizuie pe faptele Legii, sunt sub 

blestem; pentru că este scris: Blestemat este oricine nu 

stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le 

facă” (Gal. 3:10). Prima parte a acestui verset are sensul 

că toți cei ce doresc să se fie mântuiți prin performanțele 

sau meritele lor, ori care se bazează pe ascultarea lor pen-

tru a fi acceptați de către Dumnezeu, se află sub blestemul 

Legii Lui și sunt obiectul mâniei Sale. Îndreptățirea prin 

păzirea Legii este un lucru complet imposibil pentru orice 

ființă decăzută. De ce? Pentru că Legea lui Dumnezeu cere 

o conformare perpetuă și fără eșec, o perfecțiune lipsită de 

păcat, în gând, vorbă și faptă, și pentru că ea nu oferă nicio 

scuză pentru eșecul în conformarea față de termenii ei 

sfinți și neprihăniți.  

Nu este suficient să auzi sau să cunoști cerințele Le-

gii lui Dumnezeu. Ele trebuie împlinite. Astfel, este evident 

că o Lege care deja condamnă, nu poate îndreptăți. Este 

evident că oricine speră să câștige favoarea lui Dumnezeu 

prin încercările lui imperfecte de a asculta de ea este, din 

nefericire, amăgit. „A aștepta să fii încălzit de Crivățul as-

pru sau să îți fie potolită setea bând foc lichid sunt lucruri 

complet ilogice” (J. Brown).  

Această afirmație (Gal. 3:10) a fost făcută de apostol 

pentru a demonstra că orice om se află sub condamnarea 
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divină atâta vreme cât nu aleargă la Hristos pentru a se 

refugia. „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fă-

cându-Se blestem pentru noi” (Gal. 3:13). Aici avem glori-

oasa Evanghelie însumată într-o frază scurtă. Blestemul a 

fost purtat pentru toți cei care cred – și a trecut asupra 

Mântuitorului. A fost deschisă o cale prin care păcătoșii 

vinovați nu doar să scape de blestemul Legii, ci să fie pri-

miți în harul lui Dumnezeu. Mărețul har! Îndurare fără 

egal! Toți cei care își pun încrederea în Hristos sunt elibe-

rați de sentința condamnării Legii, așa încât ei nu vor mai 

cădea niciodată sub ea. Ei sunt pe drept eliberați, întrucât 

Garantul poporului Său, Hristos, S-a născut sub Lege, a 

stat în locul lor, a purtat toate păcatele lor, fiindu-I impu-

tate, și a răspuns pentru acestea prin trupul Său. Legea L-

a descoperit încărcat cu toate păcatele lor și L-a acuzat, L-

a blestemat și a cerut împlinirea dreptății ei. În consecință, 

El a fost tratat în felul acesta de către Judecătorul suprem, 

căci „Dumnezeu nu Și-a scutit propriul Fiu”, ci a chemat 

sabia dreptății pentru a-L lovi pe Păstor (Zah. 13:7). Prin 

consimțământul Său, Domnul Isus a fost „făcut blestem” 

de Dumnezeu însuși. Întrucât El a plătit prețul de răscum-

părare, toți credincioșii sunt „răscumpărați” – eliberați din 

mânia lui Dumnezeu și aduși în binecuvântarea Lui. 

„Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și 

aproape să fie blestemat, și sfârșește prin a i se pune foc” 

(Evrei 6:8). Acest verset stă într-un contrast evident față 

de cel anterior. Cel ce constituie ascultătorul simbolizat 
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prin pământul cel bun „produce” rod – termenul grecesc 

având semnificația unei producții normale și la timpul cu-

venit. Pretinsul credincios, lipsit de har, „produce spini” – 

termenul grecesc având conotația unei producții nenatu-

rale și monstruoase. În cazul primilor, el „rodește o iarbă 

folositoare celor pentru care este lucrat”; în cazul celor-

lalți, el „aduce spini și mărăcini”. Unii „capătă binecuvân-

tare de la Dumnezeu”, pe când ceilalți sunt „aproape să fie 

blestemați” – gata să fie vizitați de judecata divină. 
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25 
EVANGHELIA HARULUI                                          

LUI DUMNEZEU 
 

Expresia „a vesti Evanghelia harului lui Dumnezeu” 

(F.A. 20:24) a făcut parte din cuvântul de despărțire al 

apostolului Pavel adresat liderilor bisericii din Efes. După 

ce le-a reamintit de felul lui de purtare printre ei (v. 18-

21), Pavel le vorbește despre planul lui de a călători la Ie-

rusalim, care avea să se sfârșească fiind dus ca prizonier 

în Roma. El spune: „Și acum, iată că, împins de Duhul, mă 

duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 

Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că 

mă așteaptă lanțuri și necazuri” (v. 22-23). Apoi, într-o ex-

primare tipică pentru el, Pavel le spune: „Dar eu nu țin 

numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci 

vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba, pe 

care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evan-

ghelia harului lui Dumnezeu” (v. 24). Oriunde l-ar fi dus 

providența lui Dumnezeu, în orice circumstanțe s-ar fi gă-

sit, fie în lanțuri, fie în libertate, aceasta era misiunea lui 

și acesta era mesajul său. Și aceeași lucrare este cea la care 



274 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU  |  PINK 

Domnul îi rânduiește și astăzi pe slujitorii Lui: să „ves-

tească Evanghelia harului lui Dumnezeu”. 

Există o nevoie continuă de a ne întoarce la marele 

fundament al credinței. Atâta vreme cât există această 

lume, Evanghelia harului lui Dumnezeu trebuie să fie pre-

dicată. Nevoia izvorăște din starea naturală a inimii omu-

lui, care este legalistă în esența ei. Eroarea cardinală îm-

potriva căreia trebuie să lupte Evanghelia este inclinația 

înveterată a oamenilor de a se baza pe performanțele și 

meritele lor. Marele antagonist al adevărului este mândria 

omului, care îl determină să își închipuie că el poate fi, cel 

puțin parțial, propriul mântuitor. Această eroare este 

mama prolifică a unei mulțimi de erezii. Prin această min-

ciună a fost contaminat râul curat al adevărului lui Dum-

nezeu, odată ce este trecut prin canalele omului. 

Evanghelia harului lui Dumnezeu este prezentată ca 

un epitom în Efeseni 2:8-9: „Căci prin har ați fost mântu-

iți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul 

lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”. 

Toate reformele sau trezirile autentice din bisericile lui 

Dumnezeu trebuie să aibă ca temelie o declarație clară a 

acestei doctrine. Înclinația creștinilor este asemenea celei 

a lumii, anume să se ferească de acest adevăr, care este 

însăși suma și substanța Evangheliei. Cei care cunosc câ-

tuși de puțin istoria Bisericii, știu ce adevăr trist este 

acesta. În decursul a 50 de ani de la moartea ultimului din-
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tre apostoli, atâta cât putem să știm acum, Evanghelia ha-

rului lui Dumnezeu aproape că încetase să mai fie predi-

cată. În loc de a evangheliza, predicatorii din secolele al II-

lea și al III-lea au ajuns să se concentreze pe tot felul de 

filozofii. Filozofia luase locul simplității Evangheliei. 

Mai apoi, în secolul al IV-lea, în îndurarea Lui, Dum-

nezeu a ridicat un om, pe Augustin, care a propovăduit 

Evanghelia cu credincioșie și fără teamă. Dumnezeu a dat 

putere glasului și peniței sale așa încât mai mult de jumă-

tate din lumea creștină a fost zguduită de el. Folosindu-se 

de el, Dumnezeu a trimis o trezire din Cer. Influența lui 

bună a alungat marea erezie catolică pentru încă un secol. 

Dacă bisericile ar fi luat aminte la învățătura lui, papalita-

tea nici nu s-ar fi născut vreodată. Totuși, aceștia s-au în-

tors înapoi la filozofia zadarnică și la așa-zisa știință. 

Apoi a venit evul mediu, când vreme de secole, Evan-

ghelia aproape că a încetat să mai fie predicată. Ici și colo 

s-au ridicat voci firave, dar majoritatea acestora au fost în 

curând reduse la tăcere de preoții italieni. Marea reformă 

a venit abia în secolul al XV-lea. Dumnezeu l-a ridicat pe 

Martin Luther, care a predicat categoric că păcătoșii sunt 

îndreptățiți prin credință, nu prin fapte. După Luther și-a 

făcut apariția un învățător și mai distins, Jean Calvin. El 

era mult mai profund învățat în adevărul Evangheliei, așa 

că a dus doctrina centrală a harului la concluziile ei lo-

gice. Așa cum spunea Charles Spurgeon, „Luther a elibe-

rat, dacă este să ne exprimăm astfel, izvorul adevărului, 
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zdrobind barierele care împiedicau apele sale vii ca un 

mare baraj. Dar izvorul era tulbure și purta cu el la vale 

mare parte din ceea ce fusese acumulat în urmă. Apoi a 

venit Calvin, care a pus sare în aceste ape și le-a curățat, 

așa că ele au curs la vale mai curate, înveselind și învio-

rând sufletele, și potolind setea sărmanilor păcătoși 

pierduți”. Elementul central al întregii predicări a lui Cal-

vin a fost harul lui Dumnezeu. De atunci încoace a existat 

obiceiul de a-i eticheta drept „calviniști” pe aceia care sus-

țin ceea ce el a accentuat. Noi nu acceptăm acel nume în 

mod gratuit, dar în mod cert nu ne rușinăm de el. Adevărul 

pe care Calvin l-a predicat cu putere a fost identic cu ade-

vărul pe care Pavel îl predicase și îl lăsase în scris cu secole 

înainte. Aceasta a fost și esența predicării lui Whitefield, 

pe care Dumnezeu a onorat-o atât de mult încât a produs 

o mare trezire în vremea lui. Haideți să vedem acum câ-

teva trăsături ale Evangheliei harului lui Dumnezeu. 

EVANGHELIA ESTE O DESCOPERIRE                                      
A HARULUI LUI DUMNEZEU. 

„Evanghelia harului lui Dumnezeu” constituie una 

dintre modalitățile Duhului Sfânt de a descrie Vestea 

Bună pe care ambasadorii lui Hristos sunt chemați să o 

predice. Acesteia i-au fost date diferite nume în Scrip-

tură. Romani 1:1 o denumește „Evanghelia lui Dumne-

zeu”, căci El este Autorul ei. Romani 1:16 o identifică prin 

expresia „Evanghelia lui Hristos”, căci El este tema aces-

teia. Efeseni 6:15 o desemnează ca „Evanghelia păcii”, căci 
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aceasta este binecuvântarea pe care ea o aduce. Textul 

nostru vorbește despre ea cu expresia „Evanghelia harului 

lui Dumnezeu”, căci harul este izvorul ei. 

Harul este un adevăr specific revelației divine. El 

este un concept la care puterea minții omului, lipsită de 

ajutor, nu se poate ridica vreodată. Dovada stă în faptul că, 

acolo unde Biblia nu a ajuns, ideea de „har” este necunos-

cută. Misionarii au descoperit foarte adesea, atunci când 

au tradus Scripturile în limbile păgânilor, că au fost inca-

pabili să descopere un cuvânt corespondent termenului bi-

blic de „har”. Harul este absent în toate marile religii pă-

gâne – brahmanismul, budismul, islamismul, confucianis-

mul, zoroastrismul. Nici măcar natura nu ne învață harul: 

încalcă legile ei, și va trebui să suferi pedeapsa. 

Atunci ce este harul? 

În primul rând, el este în mod cert ceva foarte bine-

cuvântat și fericit, căci pasajul nostru biblic vorbește des-

pre „Vestea Bună a harului lui Dumnezeu”. 

În al doilea rând, el este contrar Legii: Legea și harul 

sunt termeni contrari: „Legea a fost dată prin Moise, dar 

harul și adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17). 

Un lucru important de observat este că termenul „Evan-

ghelie” nu se găsește nicăieri în Vechiul Testament. Iată 

câteva contraste între acestea două: Legea scotea la iveală 

ceea ce se găsea în om, anume păcatul, pe când harul 

scoate la iveală ceea ce se găsește în Dumnezeu, anume 
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dragostea și îndurarea. Legea vorbește despre ceea ce 

omul trebuie să facă pentru Dumnezeu, pe când harul vor-

bește despre ceea ce Hristos a făcut pentru oameni. Legea 

cerea neprihănire din partea oamenilor, pe când harul le 

aduce neprihănire. Legea L-a adus pe Dumnezeu înaintea 

oamenilor, pe când harul îi duce pe oameni la Dumnezeu. 

Legea pedepsea cu moartea un om viu, pe când harul 

aduce un om mort la viață. Legea n-a avut niciodată vreun 

misionar, pe când Evanghelia trebuie predicată oricărei 

făpturi. Legea face cunoscută voia lui Dumnezeu, pe când 

harul ne descoperă inima lui Dumnezeu! 

În al treilea rând, harul este opusul justiției. Drepta-

tea nu face favoruri și nu cunoaște milă. Harul este rever-

sul acesteia. Justiția cere ca fiecare să-și primească răs-

plata cuvenită, pe când harul se revarsă asupra păcătoșilor 

cu ceea ce ei nu merită – dragostea curată. Harul este 

„ceva contra nimic”. Evanghelia este o revelare a acestui 

har indescriptibil al lui Dumnezeu. Ea ne spune că Hristos 

a făcut pentru păcătoși ceea ce ei nu ar fi putut face pentru 

ei înșiși, anume a satisfăcut cerințele Legii lui Dumnezeu. 

Hristos a împlinit pe deplin și perfect toate cerințele sfin-

țeniei lui Dumnezeu, așa încât El poate să-l primească pe 

drept pe orice sărman păcătos care vine la El. Evanghelia 

ne spune că Hristos a murit nu pentru oameni buni, care 

n-ar fi făcut niciodată vreun lucru rău, ci pentru păcătoși 

pierduți și stricați, care n-au făcut niciodată vreun lucru 

bun. Evanghelia îi descoperă fiecărui păcătos, spre a-L 
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primi, un Mântuitor atotsuficient, care „poate să îi mântu-

iască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 

prin El” (Evrei 7:25). 

EVANGHELIA ESTE O PROCLAMARE                                      
A HARULUI LUI DUMNEZEU. 

Termenul „Evanghelie” este unul tehnic, folosit în 

Noul Testament cu un sens dublu: unul mai strict și unul 

mai larg. În sensul ei mai strict, ea se referă la prezentarea 

adevărului glorios că harul lui Dumnezeu a oferit un Mân-

tuitor pentru fiecare sărman păcătos care își cunoaște ne-

voia, și care Îl primește prin credință. În sensul ei mai larg, 

Evanghelia cuprinde întreaga revelație pe care Dumnezeu 

a făcut-o cu privire la Sine în și prin Hristos. În acest sens, 

ea include întreg Noul Testament. 

Dovada acestei duble folosiri a termenului Evanghelie 

se găsește în 1 Corinteni 15:1-4, o definiție a Evangheliei în 

sensul ei mai strict: „Hristos a murit pentru păcatele noas-

tre... a fost îngropat și a înviat”. Apoi Romani 1:1 este un 

text care folosește termenul „Evanghelie” în sensul lui mai 

larg: acolo, el include întreaga prezentare doctrinară a ace-

lei epistole. Când Hristos i-a îndemnat pe ucenicii Lui să 

„propovăduiască Evanghelia oricărei făpturi”, eu nu cred că 

El a făcut referire la tot ce se găsește în Noul Testament, ci 

pur și simplu la faptul că harul lui Dumnezeu a oferit un 

Mântuitor pentru păcătoși. De aceea, noi spunem că Evan-

ghelia este o propovăduire a harului lui Dumnezeu. 
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Evanghelia afirmă că harul este singura nădejde a 

păcătosului. Dacă nu suntem mântuiți prin har, nu putem 

fi mântuiți deloc. A respinge o mântuire gratuită înseamnă 

să respingem singura mântuire disponibilă pentru păcăto-

șii pierduți.  

Harul este oferta lui Dumnezeu pentru cei care sunt 

atât de corupți încât nu își pot schimba propriile naturi, 

care sunt atât de împotrivitori lui Dumnezeu încât nu se 

pot întoarce la El, care sunt atât de orbi încât nu Îl pot ve-

dea, atât de surzi încât nu Îl pot auzi – altfel spus, atât de 

morți în păcat, încât El trebuie să le deschidă mormintele 

și să îi aducă la viață, dacă este ca ei să fie vreodată mân-

tuiți. De aceea, implicația harului este că situația păcăto-

sului este disperată, dar că Dumnezeu este milostiv. 

Evanghelia harului este pentru păcătoșii în care nu 

există niciun alt ajutor. Ea este pusă în practică de Dum-

nezeu, fără a ține cont de acele persoane, fără a privi la 

meritele lor, fără a le cere ceva în schimb. Evanghelia nu 

este un sfat bun, ci o veste bună. Ea nu vorbește despre 

ceea ce omul ar trebui să facă, ci ne spune ce a făcut Hris-

tos. Ea nu este trimisă oamenilor buni, ci celor răi. De 

aceea, harul este un lucru vrednic de Dumnezeu. 

EVANGHELIA ESTE O MANIFESTARE                                       
A HARULUI LUI DUMNEZEU. 

Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mân-

tuirea fiecăruia care crede”. Ea este instrumentul ales pe 
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care Dumnezeu îl folosește în eliberarea poporului Său de 

eroare, ignoranță, întuneric și puterea Satanei. Aleșii lui 

Dumnezeu sunt eliberați de vinovăția și puterea păcatului 

prin Evanghelie, aplicată de Duhul Sfânt în suflet. „Fiindcă 

propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe 

calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mân-

tuirii, este puterea lui Dumnezeu... noi Îl propovăduim pe 

Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de 

poticnire și pentru Neamuri o nebunie, dar pentru cei che-

mați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui 

Dumnezeu” (1 Cor. 1:18, 23-24). Acolo unde harul lui Dum-

nezeu lipsește, chiar dacă evoluția este înlocuită cu nașterea 

din nou, cultivarea caracterului cu credința în sângele lui 

Hristos și dezvoltarea puterii voinței cu dependența smerită 

de Dumnezeu, mintea carnală poate fi atrasă și rațiunea 

omului sărman poate fi stârnită, dar toate acestea sunt lip-

site de putere și nu le aduc nicio mântuire celor care pier. 

Într-un sistem de etică nu există nicio Evanghelie, după 

cum nu există nicio dinamică în poruncile precise ale Legii. 

Dar harul lucrează. El este mai mult decât un zâmbet 

bine conturat sau un sentiment de milă. El răscumpără, 

cucerește, salvează. Noul Testament interpretează harul 

ca fiind putere. Răscumpărarea vine prin har, căci Hristos 

a gustat moartea pentru „fiecare” dintre fii, și a făcut 

aceasta „prin harul lui Dumnezeu” (Evrei 2:9). Iertarea 

păcatelor este propovăduită ca făcută prin sângele Său, 

„după bogățiile harului Său” (Efes. 1:7). Harul nu doar că 
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face mântuirea posibilă, ci o face eficace. Harul este atot-

puternic. „Harul Meu îți este de ajuns” (2 Cor. 12:9) – su-

ficient pentru a birui necredința, neputințele trupești, îm-

potrivirile oamenilor și atacurile Satanei. 

Aceasta este gloria Evangheliei: ea este puterea lui 

Dumnezeu spre mântuire. Într-una dintre cărțile sale, J. H. 

Jowett scria: „Discutam cu câtva timp în urmă cu un doc-

tor din New York, un om cu o experiență variată și înde-

lungată în tratamentul bolilor care afectează deopotrivă 

trupul și mintea. L-am întrebat câte cazuri de alcoolici eli-

berați prin tratamente medicamentoase cunoștea. L-am 

întrebat dacă a fost în măsură să le prescrie tratamentul 

care îi ducă la libertate și stăpânire de sine. El a răspuns 

imediat – niciunul. Mai mult, m-a asigurat că el credea că 

experiența lui putea fi coroborată cu mărturia facultății de 

medicină”. Doctorii ar putea să ne ofere o scăpare tempo-

rară de beție, dar legăturile reale nu sunt frânte. La sfâr-

șitul unei eliberări aparente dar de scurtă durată, vom des-

coperi că acele cătușe rămân nemișcate. Medicina ar putea 

să identifice și să trateze efectele, dar cauza este la fel de 

reală și dominantă ca întotdeauna. Doctorul n-are nicio 

putere de vindecare pentru un bețiv. Îndemânarea medicală 

nu-l poate salva. Harul însă poate să îl salveze! Harul de fapt 

salvează – fără doctor, fără medicamente, fără preoți, fără 

penitență, fără fapte bune, fără bani și fără preț. Aleluia! Da, 

harul mântuiește. El rupe funiile unei vieți trăite în păcat și 

face ca un sărman păcătos să fie părtaș naturii divine și un 
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sfânt plin de fericire. Ea salvează nu doar din robia obice-

iurilor trupești, ci și de sub blestemul căderii, din robia 

Satanei și de mânia viitoare. 

Ce efect are acest mesaj în inima ta? Te umple el de 

laude la adresa lui Dumnezeu? Ești mulțumitor să știi că 

mântuirea este prin har? Poți vedea și poți aprecia dife-

rența infinită dintre toate schemele omului de auto-îmbu-

nătățire și „Evanghelia harului lui Dumnezeu”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          MAGNA GRATIA 
                        Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își con-
centrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin literatură con-
secventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bisericilor evan-
ghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la binecu-
vântarea 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 isto-
rie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA abonându-te pe 
website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse și vizi-
tând pagina noastră de Facebook la www.fb.com/MagnaGratia-
Romania. 

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 pro-

voacă să crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI 

ÎNCERCAȚI” și primești gratuit până la 

70 de cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare 

al programului la adresa de internet magna-

gratia.org/pli.html și trimite-ne cererea de înscriere 

completând formularul de pe internet.  

 
„Am învățat de la autori 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 


