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„Mișcarea evanghelică ar putea să facă un pic de curățenie 

în interiorul ei. Mesajul din vremea modernă, care spune 

‚repetă rugăciunea aceasta, scrie-ți numele pe Biblie, și as-

tfel ești creștin’, a produs rezultate dezastruoase, alimen-

tând o recoltă bogată de falși convertiți. Cartea lui Emilio 

insistă în a aduce claritate problemei atât de importante a 

mântuirii, și face aceasta atât pentru predicatori cât și pen-

tru credincioșii de rând”. - Todd Friel, producător la Wret-

ched TV și Wretched Radio. 

„Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze această carte și să o fo-

losească spre gloria Lui”. - Ray Comfort, Președinte, Autor 

și Producător TV la Living Waters Publications 

„Pentru aceia dintre voi care caută o analiză completă a 

convertirii, cu greu ați putea găsi una mai bună decât Con-

vertit. Ramos intră în multe detalii pentru a explica ce în-

seamnă să fii o făptură nouă în Hristos, și reușește să facă 

acest lucru într-o modalitate în care orice persoană poate 

să înțeleagă”. - Lane Chaplin, blogger 

„Emilio Ramos i-a făcut un mare serviciu bisericii prin scri-

erea acestei cărți vitale pentru vremea ei: Convertit: De la 

Adam la Hristos. Emilio este devotat predicării expozitive și 

exegetice a Cuvântului lui Dumnezeu. El și soția lui, Trish, 

sunt exemple de zel evanghelistic și credincioșie biblică, și 

îi inspiră și pe alții. Fie ca Dumnezeu să găsească plăcere în 

folosirea acestei cărți dinamice pentru a-i inspira și pentru 

a le da curaj evangheliștilor să proclame cu credincioșie 

Cuvântul lui Dumnezeu și să câștige multe suflete pentru 

Hristos”. - Peter Hammond, istoric reformat. 

„Biblia ne spune că există două feluri de oameni în această 

lume – cei mântuiți și cei nemântuiți. În Noul Testament, noi 

citim că există unii care sunt în primul Adam, și alții care sunt 

în cel de-al doilea Adam, adică Isus. În această carte exce-

lentă, Emilio Ramos vorbește despre ceea ce se întâmplă în 



mod real, spiritual și biblic, atunci când trecem de la a fi 

creații făcute din țărână, devenind creații cerești. Nu există 

nimic asemănător acestei cărți, care să pună evangheliza-

rea și întregul mesaj al Evangheliei în contextul unei gân-

diri despre lume și viață, care să înceapă cu adevărul fun-

damental din Geneza. Emilio trebuie lăudat pentru această 

lucrare practică, și în același timp teologică”. - Paul Taylor, 

Director cu Dezvoltarea Lucrării, Creation Today; anterior 

Manager și Conferențiar Senior la Answers in Genesis, Ma-

rea Britanie/Europa. 

„Rafturile librăriilor creștine sunt ticsite de cărți despre 

cum să întărim relațiile, cu să fim mai buni părinți, cum să 

folosim timpul eficient și cum să avem vieți mai împlinite și 

mai prospere. Puține cărți sunt scrise totuși despre cum de-

vine cineva creștin. Cum trece cineva de la a fi mort în pă-

cat la a fi viu în Hristos? Care sunt detaliile acestui proces și 

care este rezultatul lui? Cu precizia unui teolog atent, dar și 

cu inima și compasiunea unui păstor și evanghelist, Emilio 

Ramos ne oferă o analiză excelentă a doctrinei biblice a 

convertirii. Convertit va fi o carte de o valoare imensă din 

punct de vedere doctrinar și practic, atât pentru păstori cât 

și pentru credincioșii obișnuiți. Recomand cu mult entuzi-

asm cartea aceasta”. - Justin Peters, Justin Peters Ministries 

„Convertit consideră convertirea creștinului o chestiune 

profundă, dar o face ușor de înțeles. Este crucial ca fiecare 

credincios să înțeleagă acest concept – în special cei care 

își mărturisesc în mod consecvent credința”. – Manuel 

Brambila, Proprietar, Alexandre III Hotel, Cannes, Franța 

și Asistent Personal al lui Ray Comfort 

„Creștinii de pretutindeni pot manifesta multă apreciere 

pentru cartea lui Ramos, Convertit: De la Adam la Hristos, 

care ne explică ceea ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu 

de mii de ani: convertirea este o lucrare completă și gene-

roasă a Duhului Sfânt. Ce povară ni se ia de pe umeri atunci 
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când conștientizăm că minunea unei inimi schimbate nu 

are nimic de-a face cu omul păcătos!” – Greg Elasser, Actor, 

„The Adventures of Roman and Jorge” 

„Convertit: De la Adam la Hristos este scrisă într-un fel mi-

nunat și ne aduce detalii importante despre ce înseamnă să 

fii în Adam sau în Hristos. Lumea are nevoie să citească 

această carte și să o înțeleagă! Apreciez foarte mult stilul lui 

Emilio și în special umorul pe care îl folosește cu privire la 

apetitul lui pentru mâncarea mexicană”. - Sye Ten Bruggen-

cate, vorbitor și coordonator al dezbaterii pe proofthatGo-

dexists.org. 

„Convertit ar trebui citită de orice persoană care este seri-

oasă în ceea ce privește Evanghelia”. - Mark Spence, Decan, 

School of Biblical Evangelism. 

„Profund expozitivă, bogată teologic și uimitor de practică, 

cartea Convertit analizează subiectul convertirii în contex-

tul lui biblic. Convertit ne arată cum tot ceea ce noi am 

pierdut în Adam, câștigăm în Hristos. Dumnezeu conver-

tește sufletul. În această carte, vei înțelege cum și de ce face 

El convertirea. Convertit este un instrument valoros pentru 

păstori, evangheliști și pentru oricine caută să capete o în-

țelegere mai bună a tainelor convertirii. Mi-am planificat să 

parcurg cartea Convertit împreună cu întreaga biserică”. - 

Mike Sarkissian, M.Th., Păstor al Sovereign Grace Church of 

Perris, autor al cărții Before God: The Biblical Doctrine of 

Prayer  
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MULȚUMIRI 
 

Probabil că nici o altă carte nu a fost atât de in-

fluentă pentru mine în ceea ce privește convertirea 

și soteriologia în general, precum a fost lucrarea 

scurtă dar solidă a lui John Murray, Redemption Ac-

complished and Applied (Răscumpărarea Realizată 

și Aplicată). Sunt de asemenea profund îndatorat 

cărților de teologie sistematică ale lui Wayne Gru-

dem și Robert Reymond, pentru modalitatea lucidă 

în care acestea prezintă doctrinele biblice ale mân-

tuirii și le oferă celor care studiază Scriptura acce-

sul la atât de mult material biblic relevant. 

Îi sunt în mod special mulțumitor bisericii mele, 

Heritage Grace Community Church, pentru disponi-

bilitatea și angajamentul lor de a sta expuși la predi-

cile expozitive rostite de la amvonul nostru. Sunt de 

asemenea foarte mulțumitor pentru toți frații și suro-

rile în Hristos, care m-au încurajat nu doar în scrierea, 

ci și în publicarea acestei cărți. Pentru toți cei care au 

susținut și au recomandat Convertit: vă mulțumesc. 

O mare parte din merit li se datorează lui Kris-

ten Rasor și soției mele, Trisha, pentru ajutorul lor 

editorial neobosit. Dacă ele nu și-ar fi luat timp să 



editeze versiunile inițiale, cartea Convertit ar fi ră-

mas un simplu fișier, undeva în computerul meu.  

Vreau să o laud aici în mod special pe soția mea 

pentru încurajările ei neîncetate, care mi-au dat o 

mare tărie în a continua să scriu. Sunt de asemenea 

foarte bucuros pentru toți cei de la Bridge Logos, 

pentru lucrul lor la acest proiect și pentru a-l vedea 

dus la bun sfârșit: „Vă mulțumesc!” În final, vreau să 

Îi mulțumesc Aceluia care este Alfa și Omega pen-

tru toate lucrurile – îmi plec genunchii înaintea Ta-

tălui și a lui Isus Hristos, Domnul meu, pentru că, în 

urmă cu mulți ani, m-a scos din Adam și m-a așezat 

în Hristos, astfel că toată lauda I se cuvine Dumne-

zeului Triunic al Scripturii. 
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CUVÂNT ÎNAINTE  
 

 

Trăim într-o epocă în care mulți sunt mai mult 

iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Am 

ajuns să vedem că o formă nebiblică de creștinism 

este nu doar acceptată, ci chiar promovată în bise-

ricile contemporane. Milioane de oameni se apro-

pie de Dumnezeu doar cu buzele lor, dar, compara-

tiv, doar puțini au o inimă care să tânjească după El. 

Așa că este un lucru care aduce împrospătare să 

descoperi oameni precum prietenul meu, Emilio 

Ramos, care să aibă o dragoste profundă și continuă 

pentru Cuvântul lui Dumnezeu. 

M-am rugat de multe ori ca Domnul secerișului 

să ridice lucrători care nu doar să se ridice la am-

voane să predice Cuvântul lui Dumnezeu, dar care 

să și meargă pe stradă, cu smerenie, predicându-le 

celor pierduți Evanghelia. Emilio este un astfel de 

om. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze această 

carte și să o folosească spre gloria Lui! 

Ray Comfort  
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INTRODUCERE 
 

Cuvântul convertit poate fi folosit ca un sub-

stantiv, precum „Pavel este un convertit la crești-

nism”, sau ca un verb, ca atunci când spunem, „nu-

mai Dumnezeu poate converti un suflet”. Titlul aces-

tei cărți folosește cuvântul acesta ca pe un verb. 

Convertit se focalizează pe înțelegerea biblică a 

convertirii religioase, a felului în care un om devine 

creștin, a felului în care este mântuit; a trecerii de la 

întuneric la lumină, de la eroare la adevăr și de la 

condamnare la mântuire. Atenția acestei cărți este 

îndreptată către doctrina convertirii așa cum este 

văzută și înțeleasă prin acțiunile răscumpărătoare 

ale lui Dumnezeu, anume prin faptul că El scoate o 

persoană din Adam și o așează în Hristos. Pentru 

evangheliști, această doctrină este esențială în înțe-

legerea naturii însărcinării lor evanghelistice. Înțe-

legerea felului cum o persoană devine mântuită și 

cum trece de la a fi sub mânia lui Dumnezeu la a fi 

sub favoarea lui Dumnezeu, este un lucru de o im-

portanță capitală. 

Au fost scrise atâtea lucruri pe tema evangheli-

zării, încât mulți pot fi tentați să își pună întrebarea 
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– De ce am mai avea nevoie de o altă carte pe același 

subiect? Unii vor spune, „Să lăsăm teologia pentru 

teologi” și, „Atâta vreme cât îmi mărturisesc cre-

dința, asta este tot ce contează, nu-i așa?” Afirmații 

ca acestea reliefează o îndepărtare serioasă de 

practica marilor evangheliști din istoria Bisericii și, 

mai important, de exemplele care ne sunt date în 

Scriptură. 

Convertit a fost scrisă datorită nevoii unei mai 

mari convergențe între teologie și evanghelizare. 

Această sarcină este, probabil, una care implică 

cele mai mari provocări înaintea Bisericii din zilele 

noastre. Unii au o astfel de afinitate pentru precizie 

teologică încât ei trăiesc doar în mințile lor, având 

legături foarte limitate cu lumea de dinafară și cu 

cei din jurul lor. Alții sunt mânați de un zel atât de 

needucat pentru sufletele pierdute, încât lor li se 

pare că orice mesaj și orice metodă vor funcționa. 

Convertit subliniază nevoia pentru o cale unică 

pentru teologie și evanghelizare, pentru gândire și 

pentru acțiune, pentru viața interioară și pentru re-

lațiile cu ceilalți. 

Această carte nu este o lucrare exhaustivă asu-

pra felului cum această convergență ar trebui să se 

facă, ci este un instrument pentru înțelegerea subi-

ectului important al convertirii. Aceasta necesită 

profunzime teologică și exegetică, dar dacă studiul 
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nostru nu generează activitate evanghelistică, nu 

ne este de folos la nimic. Acest lucru este arătat clar 

în Capitolele 5 și 6, unde ne vom îndrepta către Pa-

vel și sublinierea pe care el o face asupra legăturii 

dintre doctrină și modul de acțiune. 

Convertit prezintă o discuție utilă asupra scopu-

lui lui Dumnezeu în evanghelizare, examinează 

ceea ce Dumnezeu face în sens răscumpărător în 

lume, atunci când El duce la bun sfârșit planurile 

Sale minunate și suverane în Hristos, și explorează 

unele dintre marile teme ale Scripturii care se 

ocupă cu mântuirea, convertirea, unirea cu Hristos 

și misiunea Bisericii. Ne vom îndrepta atenția de 

asemenea către inițiativa suverană a lui Dumnezeu 

în procesul nașterii din nou (regenerare), către ne-

voia unui fel nou de evangheliști–teologi, și către 

importanța vitală a bisericii locale și a felului cum 

ea se relaționează la convertire.  

Ultima parte este o prezentare expozitivă a pasa-

jului din Matei 28, anume Marea Trimitere. Este im-

posibil să te ocupi de subiecte precum convertirea, 

răscumpărarea și misiunea lui Dumnezeu de a crea 

un om nou, fără a avea o înțelegere corectă a Marii 

Trimiteri. Din acest motiv, am făcut unele observații 

despre care cred că vor fi utile nu doar pentru înțe-

legerea Marii Trimiteri în general, ci și pentru felul 

cum ea trebuie înțeleasă la nivelul bisericii locale. 
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Pe tema evanghelizării au fost scrise, fără îndo-

ială, multe cărți foarte bune. Convertit este ca un su-

pliment la aceste resurse.1 Dorința mea este ca 

această carte să te motiveze să-ți mărturisești cre-

dința într-o modalitate care să te convingă să îi ca-

uți cu pasiune pe cei pierduți și să gândești clar în 

ce privește cel mai mare adevăr cunoscut vreodată, 

anume felul cum Dumnezeu creează un om nou în 

Hristos, scoțând oamenii din Adam. 

  

 
1 Câteva cărți excelente pe tema evanghelizării sunt: J. I. Packer, Evange-

lism and the Sovereignty of God (Inter-Varsity Press, 1991); John MacAr-

thur, Evangelism: How to Share the Gospel Faithfully (Thomas Nelson, 2011); 

Charles Spurgeon, Soul Winner (Christian Focus Publication, 1992); Joel R. 

Beeke, Puritan Evangelism (Reformation Heritage Books, 2007); Greg L. 

Bahnsen, Always Ready (Covenant Media Foundation, 1996). 
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CAPITOLUL 1.  

TOȚI MOR ÎN ADAM 
 

„după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor în-

via în Hristos” (1 Corinteni 15:22). 

„Adam nu a murit doar pentru sine, ci și pentru 

noi toți. De aceea, într-un mod asemănător, 

Hristos, care este un antetip, nu a înviat doar 

pentru Sine, căci El a venit pentru a restaura 

toate lucrurile care au fost ruinate în Adam”. – 

Jean Calvin 

 

Mulți creștini nu s-au gândit îndelung la impli-

cațiile realității de a fi în altă persoană. Fie că ne 

gândim la starea noastră în Adam sau în Hristos, 

realitatea care controlează universul (sau cel puțin 

este esențială acestuia) este această relație a noas-

tră față de cele două persoane. Aici, implicațiile 

sunt uriașe. În fapt, această relație are conexiuni și 

implicații profunde în domeniul antropologiei (doc-

trina despre om), hamartologiei (doctrina despre pă-

cat), soteriologiei (doctrina despre mântuire) și esca-

tologiei (doctrina despre sfârșitul lumii), și, fără în-

doială, creștinismul nu poate fi înțeles în afara aces-

tui important fenomen de a trăi sau a fi în altcineva. 
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Acest concept, totuși, este împotrivitor oricărui 

lucru din societatea de astăzi. În America și în alte 

societăți, eul este considerat suprem. Sloganurile 

noastre par să spună: „Fă ce vrei” (implicând că ai 

putea); „Totul pentru mine”; „Imaginea mea este to-

tul”; „Sunt mândru că sunt american” etc. Sloganuri 

ca acestea, care pot să fie folosite sau nu cu o răutate 

păcătoasă, scot la iveală spiritul omului, un spirit 

autonom și independent. 

Lucrul uimitor în legătură cu Biblia este că ea 

tratează orice aspect al vieții, fie într-un mod expli-

cit, fie implicit. Scriptura m-a uimit în mod repetat 

cu capacitatea ei de a reda informații, învățături, în-

țelepciune, corecție și cunoaștere profundă și rele-

vantă despre practic orice lucru în viață. În fapt, 

această atitudine centrată pe sine, care ne inundă 

acum societatea, este descrisă foarte bine în Scrip-

tură: „Eul, așa cum îl cunoaștem astăzi, trebuie înțe-

les drept ‚a fi în Adam’”. 

Istoria primului om este atât de fascinantă, în-

cât Biblia nu a pierdut niciodată contactul cu el, de 

la prima sa apariție în Geneza. În realitate, Adam și 

scena din Grădină, care i-au implicat pe el și pe Eva, 

este prezentată în Scripturi ca o colecție de lucruri 

care încep și sfârșesc narațiunea Scripturii. Pentru 

ca nu cumva să gândim că, prin relatare sau narați-

une, am vrea să sugerăm ideea unei simple povești, 
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te asigur că acele cuvinte zugrăvesc unul dintre cele 

mai importante evenimente reale din istoria ome-

nirii. Scriptura începe cu tema lui Adam în Geneza 

și se sfârșește cu tema lui Adam în Apocalipsa: 

„Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns 

ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l 

împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și în-

tindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce 

din el, și să trăiască în veci’” (Gen. 3:22, subl.). 

„Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă 

drept la pomul vieții, și să intre pe porți în ce-

tate!” (Apoc. 22:14, subl.). 

Dumnezeu a sădit un pom denumit „pomul vie-

ții”. Omul a fost creat să mănânce din rodul pomului 

vieții, dar nu și în starea primilor noștri părinți, 

după ce au ales să mănânce din alt pom, anume „po-

mul cunoștinței binelui și răului” (Gen. 2:16-17). Po-

mul vieții avea să aducă viața veșnică, iar rodul 

acestuia ar fi trebuit să perpetueze starea lui ideală, 

o stare edenică. În aceasta, omul ar fi rămas nepri-

hănit, pentru că L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu într-

un fel corespunzător. El s-ar fi bucurat de asemenea 

de o părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu, pentru că 

umbla cu El în răcoarea zilei, simbolul părtășiei și 

armoniei dintre ei. 

Dar, în timp ce pomul vieții trebuia să aducă vi-

ață, binecuvântarea și părtășia perpetuă cu Dum-
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nezeu, celălalt pom, pomul cunoștinței binelui și ră-

ului, a pus capăt acelei părtășii și a condus la tră-

dare, păcat, vinovăție și corupție morală. 

Atunci când ne implicăm în evanghelizare, 

crezi că persoanele simple de pe stradă, din familia 

ta sau din vecinătatea ta cunosc toate aceste lucruri 

sau, mai mult, cred în ele? Evident că nu; cu toate 

acestea, ele rămân adevărate.  

Adam afectează în mod radical orice persoană 

din jurul tău care nu este mântuită. Acești oameni 

sunt „în Adam”. Acesta este motivul pentru care tre-

buie să cercetăm mai mult ce înseamnă să fii „în 

Adam”, lucru care este adesea denumit federalism.1 

Această doctrină este una dintre cele mai impor-

tante și, uneori, cele mai complicate învățături din 

Scripturi. Cu toate acestea, este esențial să înțele-

gem federalismul în slujirea noastră în evangheli-

zare, pentru că această învățătură ne arată că omul 

are un reprezentant legal înaintea lui Dumnezeu: 

fie Adam, fie Hristos.  

PĂCATUL PĂRINȚILOR NOȘTRI 

Încă de la început, este important să vedem că, 

în răzvrătirea omului, el are un reprezentant. Ex-

presia „în Adam” are sensul că omul se află în el din 

 
1 Pentru o analiză deosebită a conceptului de a fi în Adam, vă recomand 

The Imputation of Adam’s Sin, de John Murray (P & R Publishing, 1992). 
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punct de vedere federal, adică Adam este capul fe-

deral, reprezentantul legal al omului înaintea lui 

Dumnezeu. Acest lucru poate fi observat cu ușurință 

din faptul că Adam a reprezentat-o pe Eva, pentru că 

și Eva era în Adam. Probabil că nimeni nu a predicat 

despre acest lucru cu o profunzime mai mare în Noul 

Testament ca apostolul Pavel, așa cum putem vedea 

din următoarele pasaje biblice importante: 

„De aceea, după cum printr-un singur om a in-

trat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moar-

tea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oa-

menilor, din pricină că toți au păcătuit... (Căci 

înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul 

nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. 

Totuși moartea a domnit, de la Adam până la 

Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-

o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, 

care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce 

avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca 

și cu greșeala; căci, dacă prin greșeala unuia 

singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, 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 ce-

lor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printr-

acel unul care a păcătuit; căci judecata venită 

de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată 

venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre 

de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia sin-

gur, moartea a domnit prin el singur, cu mult 
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mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, ha-

rul și darul neprihănirii, vor domni în viață 

prin acel unul singur, care este Isus Hristos!) 

...Astfel dar, după cum printr-o singură gre-

șeală, a venit o osândă, care i-a lovit pe toți oa-

menii, tot așa, printr-o singură hotărâre de ier-

tare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de 

neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin 

neascultarea unui singur om, cei mulți au fost 

făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui 

singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” 

(Rom. 5:12-19). 

„Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor 

învia în Hristos” (1 Cor. 15:22). 

Există atât de multe lucruri de învățat de aici, în-

cât cineva poate să petreacă literalmente ore în-

tregi explorând teologia fiecăruia dintre aceste pa-

saje. Dar ceea ce este repetat în aceste versete este 

că moartea, vinovăția și păcatul sunt în Adam. În 

Adam, omul a moștenit vinovăția lui Adam, pe-

deapsa lui cu moartea, incapacitatea lui de a se în-

toarce în Eden (loc care reprezintă simbolic părtă-

șia și comuniunea cu Dumnezeu) și natura lui păcă-

toasă. 

De asemenea, ar trebui să observăm mai multe 

lucruri în relatarea din Geneza cu privire la primii 

noștri părinți. Dumnezeu le dăduse o poruncă 

foarte clară. Exista un acord între Dumnezeu și om 

cu privire la binecuvântare și blestem:  
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„Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat 

în grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o pă-

zească. Domnul Dumnezeu i-a dat omului po-

runca aceasta: ‚Poți să mănânci după plăcere 

din orice pom din grădină; dar din pomul cu-

noștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în 

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit’” 

(Gen. 2:15-17). 

Dacă Adam asculta de această poruncă, avea să 

fie binecuvântat, iar dacă nesocotea porunca, 

aveau să fie blestemat2. Aceasta este exprimarea 

cea mai simplă pe care o poate face cineva acordu-

lui profund dintre Dumnezeu și om, care este văzut 

adesea în termenii unui legământ (Osea 6:7).  

După ce a fost amăgită de șarpe (Gen. 3:1-6), Eva 

l-a convins pe Adam să mănânce din fructul oprit 

(3:6, 12-13), dar, în versetul 7, după ce Adam a mân-

cat, „li s-au deschis ochii la amândoi”. Cu alte cu-

vinte, căderea nu a avut loc până ce Adam, care a 

fost creat pentru a se reprezenta atât pe sine cât și 

pe soția lui3, a mâncat din fruct. Mâncând din fruc-

tul pomului cunoștinței binelui și răului, primii 

 
2 Același argument esențial este valid și în ce privește evreii din Deut. 28. 

3 Acest lucru se poate vedea ușor din faptul că Adam a fost creat mai întâi 

(Gen. 2:7, 18). Adam a avut dreptul de a-i da nume Evei, ca o exprimare a 

rolului său de a conduce și de a avea autoritate asupra ei (Gen. 2:23; 3:20 cf. 

1 Cor. 11:7-9; Efes. 5:22; 1 Tim. 2:11; 1 Petru 3:1-6). Doctrina biblică a condu-

cerii prin bărbat susține că bărbații și femeile sunt egali în esență, dar nu 

în ce privește rolurile, la fel cum Isus nu este inferior Tatălui, dar, în ce pri-

vește rolul Său, se supune voii Tatălui. 
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noștri părinți au sucombat sub efectul căderii în pă-

cat. Ei și-au pierdut starea originală de fericire și 

bucurie înaintea lui Dumnezeu. Ei n-au mai avut ac-

ces la Dumnezeu ca mai înainte. În loc să continue 

să fie Tatăl lor iubitor, Dumnezeu a devenit acum 

Judecătorul lor drept. Întrucât Adam a reprezentat 

rasa umană, atunci când el a căzut în păcat, și noi 

am căzut prin el. Atunci când Adam s-a răzvrătit, și 

noi ne-am răzvrătit. Atunci când Adam a păcătuit 

împotriva unui Dumnezeu infinit de sfânt, și noi am 

fost lipsiți împreună cu el de slava lui Dumnezeu. 

VINOVĂȚIA PĂRINȚILOR NOȘTRI 

Atunci când părinții noștri nu își plătesc factu-

rile, chiria sau taxele, întreaga familie va suferi de 

pe urma acestui lucru. La un nivel mult mai înalt, 

unul cosmic, când omul a încălcat porunca pe care 

Dumnezeu i-a dat-o (Osea 6:7), toți cei din casa lui, 

adică omenirea, și-au pierdut dreptul de a trăi în 

Paradis și au fost aruncați afară (Gen. 3:22-24). Din 

acest motiv, urmașii imediați ai lui Adam nu au pu-

tut nici ei să intre în Eden. Dumnezeu a păzit drumul 

înapoi către Grădina Edenului, interzicând accesul 

nu doar pentru Adam și Eva, ci și pentru copiii lor, 

care trebuiau să-și aducă propriile jertfe înaintea 

lui Dumnezeu, în afara Grădinii (Gen. 4:1-3). Dato-

rită vinovăției lui Adam, omenirea i-a moștenit 

această vinovăție (Rom. 5:19).  
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Orice persoană din această lume se află sub 

această vinovăție adamică. Mulți oameni au obiec-

tat față de această idee, spunând că ar fi nedrept din 

partea lui Dumnezeu să trateze omul în acest fel. 

Dar este întotdeauna cel mai bine să ne însușim 

gândirea lui Dumnezeu, nu să folosim rațiunea 

noastră independentă ca temei pentru ceea ce con-

siderăm corect și drept. Alții ar putea foarte ușor să 

obiecteze cu privire la diferite doctrine biblice, 

pretinzând că și acestea ar fi nedrepte. Alegerea, 

predestinarea și condamnarea, toate pot să fie pro-

vocatoare din punct de vedere filozofic pentru oa-

menii care nu vor să își supună gândirea domniei 

lui Hristos. Dar asta nu înseamnă în niciun caz că 

așa ar trebui să abordăm Cuvântul lui Dumnezeu. 

Este cu adevărat îngrozitor să vezi cum pretinșii 

creștini abordează Cuvântul lui Dumnezeu cu pre-

supuneri, tradiții și atașament față de propriile lor 

idei, atitudini care nu înalță preeminența lui Hris-

tos și a Scripturii deasupra ideilor lor preconce-

pute cu privire la bine și rău (Col. 1:18). 

Cu toate acestea, este un lucru incontestabil că 

Scriptura ne învață că noi suntem vinovați în Adam, 

și că toți cei pe care el i-a reprezentat au fost afectați 

de acțiunile lui și de încălcarea poruncii de către el. 

Vinovăția lui îi este imputată omului, iar statutul omu-

lui înaintea lui Dumnezeu este indisolubil conectat 
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la statutul lui Adam. Noi ne-am pierdut privilegiile, 

starea neprihănită înaintea lui Dumnezeu, părtășia 

cu El, pacea cu El, favoarea Lui, chipul lui Dumne-

zeu în om, așa cum El a intenționat să fie, și, în 

schimb, am moștenit vinovăția lui Adam. 

Din acest motiv, atunci când le vorbim celor ne-

credincioși, vorbim de fapt unor persoane care au 

nevoia disperată de a fi curățiți de vinovăția pe care 

o au în Adam. Dar nici Legea nu a adus cu ea moda-

litatea de a ajunge înapoi în Eden, căci Legea (chiar 

dacă a fost bună în ea însăși) a oferit doar o ocazie 

pentru manifestarea morții și pentru creșterea vi-

novăției în rasa lui Adam (Rom. 5:20; 7:7-12; 1 Cor. 3; 

Gal. 3:10-14). 

CORUPȚIA MORALĂ A PĂRINȚILOR NOȘTRI 

De aceea, întreaga rasă de oameni nu este doar 

vinovată și căzută în păcat înaintea lui Dumnezeu, 

în Adam, ci oamenii sunt și corupți moral, moște-

nind de la Adam o înclinație deviantă către păcat. 

Wayne Grudem a definit acest aspect al căderii în 

păcat drept pângărire. Iată ce scrie el: 

„În plus față de vinovăția legală pe care Dum-

nezeu ne-o impută ca urmare a păcatului lui 

Adam, noi moștenim și o natură păcătoasă din 

același motiv. Această natură păcătoasă moște-

nită este uneori denumită simplu ca ‚păcatul 
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original’, iar alteori este denumită mai precis 

‚pângărirea originală’”.4 

Ca o metropolă plină de poluare și de gaze to-

xice, sufletul omului este o citadelă contaminată, în 

care păcatul pătrunde în fiecare colțișor a ființei lui. 

În Adam, omul este pângărit în fiecare aspect al na-

turii sale – în mintea sa, în voința sa, în trupul și atitu-

dinile sale. Tot ceea ce este omul este afectat profund 

de corupția morală adamică. Nu există vreo cale 

omenească prin care omul să poată scăpa de această 

corupție. Ar fi un lucru absolut nefiresc să încerci să 

prinzi smogul dintr-un oraș cu o plasă de pescuit; la 

fel de nefiresc este să încerci să cureți omul de con-

diția lui păcătoasă (Ier. 13:23; 2:22; 9:5; 17:9; Prov. 

28:22). David a înțeles până unde se extindea depra-

varea lui, atunci când și-a deplâns condiția astfel: 

„Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-

a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să 

fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelep-

ciunea înlăuntrul meu! Curăță-mă cu isop, și 

voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât ză-

pada!” (Ps. 51:5-7).  

În aceste versete, David nu a deplâns păcătoșenia 

mamei sale, nici actul de procreare, ci imperfecțiu-

nea propriului suflet, încă de la naștere. Observați că 

 
4 Wayne A. Grudem, Systematic Theology : An Introduction to Biblical Doc-

trine (Leicester, England; Grand Rapids, Mich.: Inter-Varsity Press; Zon-

dervan Pub. House, 1994), 496. 
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el pledează pentru propria sa curățare, „curăță-mă 

cu isop și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât 

zăpada”, nu pentru cea a mamei lui. 

Efectele păcatului adamic sunt atât de radicale, 

încât Scriptura nu-i ocolește nici măcar pe copiii 

încă nenăscuți, care sunt concepuți în starea de vi-

novăție și în pângărire din cauza păcatului adamic.5 

„Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei 

lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din 

pântecele mamei lor” (Ps. 58:3). 

Încă de la primele momente din viața unui fiu 

sau fiice a lui Adam, pângărirea păcatului începe să 

se manifeste prin răzvrătire, neascultare și orbire 

spirituală. De la uciderea lui Abel la copiii care au 

batjocorit capul pleșuv al profetului Elisei (2 Împ.) 

sau la oamenii din Sodoma (Gen. 19), tineri sau bă-

trâni, toți oamenii se află sub efectele pângăririi lui 

Adam, arătându-și emisiile toxice de la inima omu-

lui până la faptele lui. 

Efectele căderii în păcat au ajuns în Geneza 6 la 

o intensitate intolerabilă, când vedem că deprava-

rea rasei lui Adam a adus-o în pragul distrugerii to-

tale:  

 
5 Chiar dacă menționăm pângărirea celor nou-născuți sau ne-născuți, 

acest lucru nu implică în mod necesar o teologie le susține inerent mântu-

irea bebelușilor, dar acest subiect nu este pertinent discuției noastre de 

aici. 
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„Domnul a văzut că răutatea omului era mare 

pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor 

din inima lui erau îndreptate în fiecare zi nu-

mai spre rău. Atunci Dumnezeu i-a zis lui Noe: 

‚Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea 

Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; 

iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul’” 

(Gen. 6:5, 13). 

Înainte de a vedea ce înseamnă a fi „în Hristos”, 

în Capitolul 2, vom vedea acum ce înseamnă pentru 

oamenii pierduți din jurul nostru să fie „în Adam”. 

În Adam, omenirea se află într-o stare cu adevărat 

mizerabilă. Viețile lor sunt în alertă roșie. Ei nu au 

nici o promisiune a vieții în Adam, ci numai o vino-

văție sigură, o corupție morală certă și o moarte ga-

rantată. Cea mai mare prioritate a unui fiu sau fiică 

a lui Adam ar trebui să fie părăsirea acestui Adam și 

intrarea în Hristos. 

Acest lucru este posibil doar printr-un act ne-

condiționat și suveran al lui Dumnezeu, constând 

în esență în minunea convertirii (mai multe detalii 

despre aceasta găsiți în Capitolul 3).  

Oamenii cu care vorbim zilnic au o rădăcină co-

mună cu noi. Ei au același tată foarte bătrân, ca și 

noi, chiar dacă nu exact în același fel. Înainte ca o 

persoană să fie în Hristos, ea se află sub sentința lui 

Adam. Ea nu se poate întoarce la părtășia cu Dum-

nezeu prin eforturile sau meritele proprii. Chiar 
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dacă ar putea încerca, chiar dacă s-ar așeza dumi-

nică de duminică pe scaunele de la biserică sau 

dacă ar participa la întâlniri de trezire; chiar dacă 

ar merge la o școală creștină, la un colegiu sau semi-

nar biblic, sau ar crește într-o familie creștină, cu 

părinți creștini și ar face educație acasă, dacă 

această persoană nu este în Hristos, ea încă le apar-

ține părinților din vechime. 

Biblia folosește multe expresii pentru a-i descrie 

pe cei ce sunt în Adam, precum, „copii ai blestemu-

lui” (2 Petru 2:14, lit. KJV), „cei răi”, „păcătoși” (Ps. 1:1), 

„fiii neascultării” (Efes. 2:2), „copii ai mâniei” (Efes. 

2:3), „omul nelegiuit” (Isaia 55:7), „urâtori de Dumne-

zeu” (Rom. 1:30), copiii „diavolului” (Ioan 8:44).  

Când privim în jurul nostru, vedem noi doar 

două categorii de oameni? Atunci când nu există ni-

cio dovadă a mântuirii în prietenii noștri și în mem-

brii familiilor noastre, recunoaștem noi că le vor-

bim unor persoane care se află în Adam și care au 

nevoia disperată de a fi în Hristos? 

Nu contează absolut deloc dacă o persoană nu 

recunoaște cine este el sau ea înaintea lui Dumnezeu. 

Adevărul blestemului lui Adam rămâne valabil. Ca și 

Adam, care s-a ascuns de Dumnezeu în Grădină, 

Cain a pretins că nu L-a auzit pe Dumnezeu atunci 

când l-a chemat, dar Cain a rămas vinovat de ucide-

rea fratelui lui. Adevărul este că, indiferent dacă 
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omul vrea să recunoască aceasta sau nu, el este vino-

vat și responsabil înaintea lui Dumnezeu, care vede 

și cunoaște toate lucrurile (Prov. 5:21).  

Realitatea este că, cu cât refuză o persoană mai 

mult să își recunoască starea păcătoasă, cu atât mai 

autoînșelată devine. Este suficient să spunem că 

această neglijență și această autoamăgire păcă-

toasă sunt și ele parte a consecințelor căderii în pă-

cat, și nu ar trebui să ne așteptăm ca oamenii să își 

recunoască rădăcinile adamice (Rom. 1:18); pentru 

ei vine mânia lui Dumnezeu (Col. 3:6). Înainte de a 

începe să conștientizăm antiteza între a fi în Adam 

și a fi în Hristos, trebuie să conștientizăm gravitatea 

unirii omului cu Adam. 

Adam reprezintă moartea, pentru că „toți mor 

în Adam” (1 Cor. 5:22). El reprezintă Paradisul 

pierdut și coborârea omului într-o viață de depra-

vare răzvrătită și diabolică (Gen. 6:6, 11-12). După 

cădere, Dumnezeu a păzit calea înapoi către Gră-

dina Edenului, lucru care ilustrează blestemul lui 

Dumnezeu și incapacitatea omului de a se întoarce 

în starea edenică prin propriile eforturi (Gen. 3:23-

24; cf. Rom. 8:7-8). Atâta vreme cât omul se găsește 

în Adam, el va rămâne în afara lui Dumnezeu, adică 

în afara favorii lui Dumnezeu, în afara dragostei lui 

Dumnezeu și în interiorul unei lumi fără Dumnezeu 

și fără speranță (Efes. 2:12). Singura speranță a 



36 CONVERTIT  |  RAMOS 

omului se află în cel de-al doilea Adam, un alt Re-

prezentant, care avea să aibă succes acolo unde pri-

mul Adam a eșuat, care avea să recupereze ceea ce 

primul Adam a pierdut, și care avea să asculte acolo 

unde primul Adam a încălcat. 
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CAPITOLUL 2.  

TOȚI VOR ÎNVIA                             
ÎN HRISTOS  

 

„după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor în-

via în Hristos” (1 Corinteni 15:22). 

„Nu i-am putea spune prea des și prea clar su-

fletului căutător de Dumnezeu că singura lui 

nădejde pentru mântuire stă în Domnul Isus 

Hristos. Ea stă complet în El, fiind unica și sin-

gura lui salvare. Isus este cu totul suficient pen-

tru a-l mântui pe om atât de sub vinovăția cât și 

de sub puterea păcatului”. - C. H. Spurgeon  

 

Nu vor exista niciodată suficiente predici sau 

cărți scrise despre Persoana și lucrarea lui Hristos, 

care să epuizeze acest subiect. Pavel a vorbit adesea 

despre „bogățiile” lui Dumnezeu și ale lui Hristos 

(Efes. 2:7; Col. 1:27; 2:3).  

Întreg studiul Scripturii este o explorare a unei 

activități mântuitoare și a realizărilor lui Hristos 

pentru poporul Lui. Pentru Pavel, slujirea de a pre-

dica bogățiile lui Hristos a fost o dovadă incontesta-

bilă a harului lui Dumnezeu în propria viață: 
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„Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre 

toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să le ves-

tesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui 

Hristos” (Efes. 3:8). 

Atunci când vorbim despre expresia scurtă „în 

Hristos”, intrăm într-o explorare glorioasă a harului 

strălucitor al lui Dumnezeu, de care are parte o per-

soană atunci când trece din a fi în Adam, într-o fi-

ință care este în Hristos. N-ar trebui să ne surprindă 

deloc că se pot spune atât de multe lucruri despre o 

afirmație atât de scurtă – doar două cuvinte. Însăși 

Biblia împachetează adesea adevăruri puternice în 

fraze sau pasaje scurte. De exemplu, „Eu sunt”, „Le-

gea”, „Împărăția”, „Adevărul” etc. Din aceste expre-

sii scurte, dar bogate, pot fi extrase cantități imense 

de conținut teologic. Expresia „în Hristos” nu face 

excepție de la această regulă. 

BINECUVÂNTAȚI ÎN HRISTOS 

Pavel a făcut clar acest lucru adresându-se Efe-

senilor: toate binecuvântările imaginabile pot fi în-

țelese doar în legătură cu Hristos. Datorită a ceea ce 

Hristos a făcut, noi am fost așezați sub mâna binecu-

vântată a lui Dumnezeu, nu sub ciocanul justiției 

Lui. Pavel a prezentat acest lucru în felul următor: 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnu-

lui nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat 

cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în 
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locurile cerești, în Hristos. 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, spre lauda slavei harului Său, pe care 

ni l-a dat în Preaiubitul Lui” (Efes. 1:3-6). 

Dumnezeu ne binecuvântează pe baza merite-

lor lui Hristos. Hristos nu S-a asemănat niciodată cu 

Adam, prin căderea lui, ci a fost ca el în sensul în 

care și El a fost un reprezentant al poporului Lui 

(Rom. 5:12-21). Este evident că diferența constă în 

aceea că El îi reprezintă pe cei care primesc harul 

lui Dumnezeu spre mântuire (Rom. 5:17). Înțelegem 

mai bine cine este Isus și ceea ce a făcut El atunci 

când ne gândim la El ca la o antiteză a lui Adam, în 

ceea ce Adam reprezintă: pierderea imaginii lui 

Dumnezeu, căderea, păcatul, neascultarea, înstrăi-

narea de Dumnezeu, care au condus la vinovăție și 

moarte. Isus reprezintă viața, neprihănirea și resta-

urarea. Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă a fi în 

Hristos, trebuie să explorăm aceste trăsături ale lu-

crării lui Hristos pe cruce.  

În acest pasaj din Efeseni 1:3-6 se poate vedea 

lărgimea a ceea ce înseamnă să fii „în Hristos”. El 

demonstrează că binecuvântările noastre încep în 

Hristos cu mult timp înainte de a ne naște. În fapt, 

chiar înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu s-a 
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gândit la noi „în Hristos”. Anthony Hoekema scria, 

comentând asupra unirii noastre cu Hristos: 

„Lucrarea mântuitoare a lui Hristos, așadar, a 

fost făcută pentru poporul Lui – în popor care 

să Îi aparțină acum și pe vecie. Această lucrare 

trebuie văzută ca fundamentul meritoriu pen-

tru unirea noastră cu Hristos. Unirea reală din-

tre Hristos și cei care sunt ai Lui a devenit posi-

bilă doar datorită faptului că Mântuitorul nos-

tru a făcut toate aceste lucruri pentru poporul 

Său”.1 

Dumnezeu l-a văzut pe credincios în relație cu 

Hristos cu mult timp înainte ca să existe până și lu-

mea, din îndepărtata eternitate, dacă ne gândim că 

astfel de lucruri pot fi imaginate. Oricât ar fi de difi-

cil să înțelegem aceasta, Scriptura ne obligă să ac-

ceptăm infinitatea lui Dumnezeu, sfatul Lui veșnic 

și hotărârile Lui suverane ca originea tuturor bine-

cuvântărilor care aveau să fie date în timp și spațiu. 

Dar trebuie să înțelegem că mântuirea noastră 

nu a fost pe deplin realizată în veșnicie, ci mai de-

grabă pe deplin recunoscută ca o realitate viitoare. 

Păcătosul nu este niciodată considerat îndreptățit 

înainte de convertirea lui.  

Pavel arată clar acest lucru în Efeseni 2:1, unde 

spune: „voi erați morți în greșelile și în păcatele 

 
1 Anthony A. Hoekema, Saved by Grace. Eerdmans 1994; p.59. 



CAPITOLUL 2   41 

 

voastre”. Apoi el repetă această idee în versetul 5, 

doar că, de data aceasta, se include și pe sine când 

spune „eram morți în greșelile noastre”. Noi trebuia 

să fim „aduși la viață”, pentru că eram morți. 

Această nouă viață, această regenerare, s-a pe-

trecut prin convertire, atunci când Dumnezeu, în 

mod suveran și prin harul și bunătatea Lui înțe-

leaptă, ne-a născut din nou (1 Petru 1:3). Atunci când 

noi nici măcar nu-L căutam, El ne-a mântuit. Când 

noi eram vrăjmașii Lui, chiar dacă nu aveam putere 

și, în realitate, eram în stare de vrăjmășie cu Dum-

nezeu, El S-a împrietenit cu noi (Rom. 5:1-8). Lucrul 

minunat pe care trebuie să-l recunoaștem în ce-L 

privește pe Dumnezeu și lucrurile veșnice care au 

de-a face cu mântuirea noastră (alegerea, predesti-

narea și cunoașterea mai dinainte) este că Dumne-

zeu a fost motivat doar de înțelepciunea harului 

Său, pe care a rânduit-o în Hristos (Rom. 8:29; Efes. 

1:9-12). Din acest motiv, este întotdeauna incorect și 

nebiblic să concepem aceste „binecuvântări spiri-

tuale” în afara domeniului relației și poziției cre-

dinciosului în Hristos. 

ÎMPĂCAREA ȘI RĂSCUMPĂRAREA ÎN HRISTOS 

Din cauza lui Adam, am fost înstrăinați de Dum-

nezeu, lucru care a rezultat din păcatul original, și 

care a condus la vinovăție și corupție morală. Am 

fost înrobiți de lucrurile acestea și avem nevoie să 
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fim răscumpărați. Împăcarea în Hristos este parte 

integrantă din felul cum noi înțelegem Evanghelia 

și face parte din însăși esența tuturor realităților ei. 

Altfel spus, ea este indispensabilă pentru a cu-

noaște adecvat Evanghelia lui Isus Hristos. Este su-

ficient să ne uităm la doar câteva dintre pasajele bi-

blice care tratează acest subiect, pentru a descoperi 

foarte repede importanța doctrinei împăcării (sau 

reconcilierii): 

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost 

împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, 

cu mult mai mult acum, când suntem împăcați 

cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui” (Rom. 5:10). 

„Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, 

care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, și ne-

a încredințat slujba împăcării; că adică, Dum-

nezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, 

neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a 

încredințat nouă propovăduirea acestei împă-

cări. Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui 

Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna 

prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hris-

tos: Împăcați-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cu-

noscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru 

noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 

El” (2 Cor. 5:18-21). 

În a doua Epistolă a lui Pavel către Corinteni, el 

ne oferă una dintre referințele biblice cel mai des 

citate cu privire la natura evanghelizării adevărate: 
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cei pierduți se află în stare de vrăjmășie și înstrăi-

nare față de Dumnezeu, având nevoie de împăcare. 

Dar ideea de împăcare este legată de cea a unei re-

lații care a fost stricată. Nu ar fi nevoie ca două per-

soane să se împace, dacă nu ar fi în stare de conflict. 

Dimpotrivă, aceste persoane pot să se cunoască re-

ciproc. Cuvântul a împăca pare să implice faptul că 

cele două persoane s-au întâlnit deja și, astfel, au o 

anume istorie comună, lucru care este parțial ade-

vărat. Toată omenirea a fost prezentă în Adam, în 

Grădina Edenului, când omul a căzut din har. Felul 

cum această relatare a relației dintre om și Dumne-

zeu din Grădină, petrecută în urmă cu mii de ani, 

afectează pe om astăzi este un lucru important. 

Poate că ar fi de ajutor să facem din nou analogia fe-

deralismului. 

Să spunem că Statele Unite ale Americii au căzut 

în dizgrația guvernului Mexicului, astfel încât din 

aceasta nu a rezultat decât vrăjmășie și animozi-

tate. Iar această stricare a relațiilor a fost cauzată de 

doar doi indivizi, anume președinții fiecărei țări. 

Nu este nevoie de prezența ta fizică în acest conflict, 

pentru a fi identificat cu una dintre cele două părți. 

Astfel, cele două țări sunt reprezentate fiecare de 

cineva, anume de președintele fiecăreia. Astfel, 

dacă ar face o vizită în Mexic, un cetățean american 

va fi primit cu ostilitate și ură. Aceste atitudini sunt 

rezultatul federalismului. În mod asemănător, dacă 
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un reprezentant ar încuraja apoi pacea și dacă îm-

păcarea ar fi realizată, vizita unui cetățean ameri-

can în Mexic ar fi un lucru plăcut. 

Într-un sens foarte simplist, asta este ce s-a în-

tâmplat cu Adam (în care noi am căzut din harul lui 

Dumnezeu), și cu Hristos (prin care putem avea din 

nou pace cu Dumnezeu). Aceasta este împăcarea și 

este exact ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos. De 

aceea, în baza împăcării produsă în Hristos, vizita 

noastră viitoare în cetatea lui Dumnezeu va fi un lu-

cru de care ne putem bucura, nu ceva ostil. 

Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a noastră 

mai este denumită și răscumpărare. Din nou, Pavel 

folosește acest termen în Efeseni pentru a descrie 

toate „binecuvântările noastre spirituale” în Hristos: 

„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 

iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” 

(Efes. 1:7). 

La momentul căderii s-au petrecut multe lu-

cruri și, în mod asemănător, în momentul converti-

rii se petrec din nou multe lucruri.  

Pentru oamenii din vechime, din primul secol, 

cuvântul „răscumpărare” era un cuvânt obișnuit și 

ilustra în mintea omului o imagine contemporană 

vremii. Termenul îi făcea pe oameni să se gân-

dească la comerțul cu sclavi, căci atunci când un 

sclav era cumpărat de pe piață, el era considerat 
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„răscumpărat”. Astfel, termenul ne vorbește despre 

o eliberare dintr-o anume formă de captivitate, așa 

cum se petrec lucrurile într-o închisoare. În Adam, 

omul a devenit înrobit față de cădere și implicațiile 

ei. El a fost vândut, dacă este să ne exprimăm așa, pe 

piața sclavilor față de păcat, unde păcatul avea să-

și exerseze dominația și puterea asupra omului 

(Gen. 4:7; Ioan 8:34; Rom. 6:16; Evrei 2:14-15). 

În Hristos, noi am fost răscumpărați și eliberați 

din sclavia păcatului. Am fost eliberați de sub pute-

rea păcatului, astfel încât păcatul nu mai are stăpâ-

nire asupra noastră (Rom. 6). Isus ne-a răscumpărat 

cu sângele Lui, o „monedă” cu mult mai prețioasă 

decât tot aurul, argintul și pietrele prețioase (1 Petru 

1:18-19). De aceea, răscumpărarea noastră de către 

Dumnezeu este de o valoare infinită, și un motiv 

care ne încurajează la o trăire sfântă. 

Pasajul următor, scris de Pavel, ne va ajuta să 

vedem care este natura răscumpărării în teologia 

Noului Testament: 

„Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați 

slobozi față de neprihănire. Și ce roade adu-

ceați atunci? Roade de care acum vă este ru-

șine: pentru că sfârșitul acestor lucruri este 

moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de 

păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți 

ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: viața veșnică” 

(Rom. 6:20-22). 
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A fi răscumpărați de pe piața sclaviei păcatului 

are sensul că am trecut în proprietatea unui alt stă-

pân, anume Dumnezeu. De aceea, această răscum-

părare reprezintă un transfer de proprietate. Sub 

noul nostru Stăpân, noi trăim vieți sfinte, deoarece 

nu mai suntem sclavi față de lucrurile anterioare, 

care acum nu ne fac decât să ne rușinăm. Și acest lu-

cru poate fi foarte folositor în evanghelizare. Îmi 

aduc aminte de un moment când mărturiseam 

Evanghelia unui grup de tineri puternic implicați în 

muzica rock și în consumul de droguri și alcool. Am 

rămas surprins când o tânără a insistat spunând că 

era pe deplin conștientă de deșertăciunea vieții pe 

care o trăia, dar continua să spună că plănuia să-și 

umple viața cu cât mai multe escapade sexuale, in-

diferent cât de multe boli ar fi putut contacta și cât 

de multe avorturi ar fi avut nevoie să facă, pentru a-

și menține acel stil de viață. Am folosit tocmai acest 

aspect al răscumpărării în încercarea mea de a-i 

aduce în conștiință convingerea că, dacă Dumne-

zeu o va mântui, lucrurile în care acum își găsea plă-

cere, într-o zi îi vor provoca o rușine de nedescris. 

Faptul că răscumpărarea comportă de aseme-

nea ideea de a fi achitați de păcatele noastre trecute 

este, fără îndoială, un adevăr prețios. La fel cum, în 

starea noastră de oameni nerăscumpărați, în starea 

noastră în Adam, noi am continuat din nelegiuire în 
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și mai multă nelegiuire, tot așa acum, fiind răscum-

părați, avem o nouă viață, un nou mod de a trăi: 

„Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii 

voastre pământești: după cum odinioară v-ați făcut 

mădularele voastre roabe ale necurăției și fărăde-

legii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa, acum 

trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale 

neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră!” 

(Rom. 6:19). 

IMPUTAREA ȘI NEPRIHĂNIREA ÎN HRISTOS 

Faptul că noi suntem „în Hristos” are sensul că 

suntem beneficiarii unei tranzacții legale. Dacă 

există un lucru bun în societatea noastră modernă, 

cu tot progresul ei tehnologic, acesta este abilitatea 

omului modern de a înțelege conceptul de credit, 

contabilitate și operațiuni bancare. Aceasta este 

esența doctrinei imputării.  

Atunci când, în Epistola către Filimon, Pavel a 

spus despre Onisim că, dacă acesta „este dator cu 

ceva”, Filimon să pună toate datoriile acestuia „în 

socoteala” lui Pavel. Expresia „a pune în socoteala” 

cuiva, folosită în acest pasaj, este asemănătoare ce-

lei din Romani 5, unde se vorbește despre imputa-

rea păcatului, adică punerea lui în contul nostru. 

Fiind sub povara Legii, singurul lucru pe care 

păcătosul are la îndemână spre eliberarea lui este 
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imputarea. Numai imputarea îl poate curăța de da-

toria insurmontabilă pe care o are pentru încălca-

rea legilor și a standardelor lui Dumnezeu, în pri-

mul rând și cel mai important, în Adam. Cu toate 

acestea, această tranzacție legală nu este ceva nou, 

căci imputarea a fost un concept despre care s-a 

vorbit încă din vremea profeților. Cu multă vreme 

în urmă, Isaia a vorbit despre lucrarea jertfei sub-

stitutive a Robului lui Dumnezeu, care avea să ia 

asupra Sa păcatele poporului Lui prin suferință: 

„Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și du-

rerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am cre-

zut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și sme-

rit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, 

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

Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca 

niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar 

Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 

noastră a tuturor” (Isaia 53:4-6). 

La fel cum, în Adam, noi am fost socotiți vino-

vați, tot așa, în Hristos, suntem socotiți neprihăniți 

întrucât viața Lui fără păcat, moartea Lui ispăși-

toare și ascultarea Lui neprihănită au fost puse 

toate în contul noastră. Doctrina imputării este vi-

tală pentru a putea înțelege felul cum Dumnezeu ne 

primește în Hristos. Această doctrină este indis-

pensabilă, căci, fără imputare, suntem lipsiți de 
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Evanghelie. Iată câteva pasaje care ne vorbesc des-

pre minunăția imputării: 

„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a fă-

cut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea 

lui Dumnezeu în El” (1 Cor. 5:21). 

„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, 

făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este 

scris: ‚Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’” 

(Gal. 3:13). 

Asta nu înseamnă că Isus a devenit de fapt un 

păcătos, în natura Sa divină, ci că Dumnezeu L-a de-

clarat păcătos în locul nostru, ca Înlocuitor sau 

Substitut al nostru (1 Ioan 2:2; 4:10). Dumnezeu L-a 

văzut pe Hristos ca pe un păcătos, atunci când El a 

pus păcatul omenirii asupra Fiului Său. El a făcut ca 

Fiul să poarte nelegiuirile noastre. Altfel spus, 

Dumnezeu le-a pus în socoteala Lui: 

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va în-

viora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel nepri-

hănit îi va pune pe mulți oameni într-o stare 

după voia lui Dumnezeu, și va lua asupra Lui 

povara nelegiuirilor lor” (Isaia 53:11). 

Fără a cunoaște doctrina imputării, nu suntem 

capabili să insistăm înaintea păcătoșilor cu privire 

la nevoia lor de a primi o neprihănire străină de ei, 

o neprihănire complet exterioară lor. Oricând este 

expus standardelor perfecte și sfinte ale lui Dum-

nezeu, prima înclinație a păcătosului este să se uite 
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la meritele proprii pentru a găsi eliberare în acestea 

(Prov. 20:6). 

Nu voi uita niciodată momentul când i L-am 

mărturisit pe Hristos unui tânăr, ocazie cu care am 

insistat în mod deosebit asupra faptului că el nu pu-

tea face nimic ca să își câștige propria mântuire. 

După încercări repetate de a-i face clar că singura 

lui nădejde era să se pocăiască și să își pună încre-

derea în meritele lui Hristos și în ceea ce El a făcut 

pentru om, l-am întrebat: „Ce crezi tu despre 

aceasta?” Imediat, el a început să-mi spună despre 

toate lucrurile pe care avea de gând să înceapă să le 

facă, în mod corect, în viața sa. Trist totuși, indife-

rent cât am încercat să îi explic că acele lucruri nu 

îl pot mântui, el nu conștientiza că avea nevoie de o 

neprihănire pe care nu o putea produce prin el în-

suși. 

Păcătosul este total amăgit de farsa că, dacă el ar 

putea să înceapă să asculte câtuși de puțin de Dum-

nezeu, ar putea cumva să ajungă la un loc un pic mai 

sus, unde crede el că Dumnezeu l-ar putea accepta 

sau ar putea să treacă cu vederea vinovăția lui ada-

mică, natura lui păcătoasă și viața lui pângărită și 

coruptă. Nu există nici o posibilitate de a ne croi un 

drum către Dumnezeu, fără ascultarea perfectă și 

fără perfecțiunea absolută în gând, vorbă și faptă 

(Matei 5:48). Singura noastră cale de a-l asigura pe 
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cel păcătos cu privire la ascultare este să îl îndrep-

tăm către imputare, pentru că Scriptura afirmă că 

noi nu putem asculta de Dumnezeu decât „în Hris-

tos” (Rom. 5:12-21). 

Dar cineva ar putea să întrebe: „Care este sco-

pul imputării?” Răspunsul nostru trebuie să fie 

acesta: „Imputarea îi servește omului spre neprihă-

nire”. Această neprihănire nu este una oarecare, ci 

este neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, cum 

spunea Pavel: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, 

El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihă-

nirea lui Dumnezeu în El” (1 Cor. 5:21). Apoi imputa-

rea joacă un rol vital în justificare. Marele teolog 

Charles Hodge spunea:  

„Neprihănirea lui Hristos îi este imputată cre-

dinciosului spre îndreptățirea lui… Noi folosim 

cuvântul a imputa în sensul lui simplu, atunci 

când spunem că neprihănirea lui Hristos este 

imputată [atribuită] credinciosului spre în-

dreptățirea lui”.2 

Dar dacă această neprihănire vine de la Hristos, 

atunci înseamnă că ea este ceva ce noi nu am avut ni-

ciodată în și prin noi înșine. Omul nu a experimentat 

niciodată ce înseamnă să aibă neprihănirea adevă-

rată prin propriile sale puteri, prin meritele sale și 

ca rezultat a ceea ce el face. Scriptura ne învață că 

 
2 Charles Hodge, vol. 3, Systematic Theology; 144. 
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această neprihănire atribuită este total străină de 

noi. Este o neprihănire străină în sensul că omul nu 

este familiar cu ea, pentru că el nu a obținut-o nicio-

dată prin vreun lucru pe care l-ar fi făcut. Mai mult, 

omul nu este capabil nici s-o moștenească de la alții, 

ca și cum neprihănirea ar putea fi transmisă genetic 

sau ereditar. Ba mai mult, omul nu o poate găsi de 

unul singur, ca și cum această neprihănire ar putea 

fi, într-un fel, rezultatul ingeniozității sale. 

Dimpotrivă, Scriptura ne prezintă această ne-

prihănire ca total străină de noi și provenind din 

afara noastră. Acest lucru face conceptul de nepri-

hănire a lui Dumnezeu, căpătată prin imputare, să 

fie total străin de omul modern, întrucât, în societa-

tea noastră, omul este încurajat constant să pri-

vească spre sine, dacă vrea să descopere răspunsu-

rile cu privire la viață. Dar neprihănirea lui Dumne-

zeu nu poate fi înțeleasă în termeni umaniști,3 ci 

doar prin intermediul gândirii biblice. Un pasaj ex-

trem de important al lui Pavel spune următoarele: 

„Dar lucrurile, care pentru mine erau câștiguri, 

le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hris-

tos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri 

ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al 

 
3 Filosofia umanistă ne îndreaptă către om ca măsura tuturor lucrurilor; 

metafizic (în ce privește realitatea), etic (în ce privește moralitatea) și epis-

temologic (în ce privește cunoașterea). Dimpotrivă, teismul biblic susține 

că Dumnezeu Bibliei este standardul și măsura tuturor acestor lucruri. 
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cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pen-

tru El am pierdut toate și le socotesc ca un gu-

noi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, 

nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă 

Legea, ci aceea care se capătă prin credința în 

Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, 

prin credință” (Filip. 3:7-9). 

Acest pasaj vine în contextul preocupării lui Pa-

vel pentru credincioșii filipeni, care se pare că se 

aflau sub amenințarea învățătorilor legaliști ce sus-

țineau că omul ar putea obține neprihănirea despre 

care am vorbit prin propriile eforturi, în special 

prin păzirea Legii. Pavel replică, spunând că ade-

vărata neprihănire înaintea lui Dumnezeu este ob-

ținută extra nos (lat. „din exteriorul nostru”). Cu alte 

cuvinte, ea este o neprihănire străină de noi. 

Lucrul crucial pentru preocuparea noastră pre-

zentă este din nou sublinierea expresiei „în Hristos” 

(v. 9). Ideea lui Pavel de a fi neprihănit înaintea lui 

Dumnezeu era imposibil de imaginat în afara lui 

Hristos (Gal. 2:15-17). Toate lucrurile din afara lui 

Hristos trebuiau considerate „gunoi” (v. 8). Singurul 

lucru de valoare era să Îl cunoști pe Hristos ca 

Domn și „să fii găsit în El”. 

Motivul pentru care acest pasaj este atât de im-

portant că el ajunge la însăși esența tânjirii omului 

după merit. În Adam, omul se va baza întotdeauna 

pe lucruri omenești în dorința lui de a se apropia de 
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Dumnezeu. Omul tânjește după merit și arată cu de-

getul către meritele și realizările sale religioase sau 

morale, și face asta fără încetare. Prin natura lor, pă-

cătoșii manifestă tendința irezistibilă de a se alipi de 

realizările, faptele și identitatea lor, pentru a-și găsi 

astfel meritele care să îi califice să se apropie de 

Dumnezeu, așa cum spune Pavel în Filipeni 3:4-6. Cu 

toate acestea, Pavel „a socotit ca o pierdere” (v. 7) 

toate lucrurile pe care cândva le considera de o va-

loare înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să poată câș-

tiga astfel ceea ce Hristos a împlinit pentru el. Fără 

îndoială, păcătosul trebuie să înțeleagă că neprihă-

nirea de care are nevoie nu îi poate fi decât imputată 

[pusă în cont], dar nu pe baza meritelor sale, ci pe 

baza meritelor lui Hristos.4 De aceea, așa cum Pavel 

arată în Romani 5:19, neascultarea lui Adam con-

duce la dezbrăcarea noastră de merite și la condam-

narea noastră. În mod asemănător, ascultarea lui 

Hristos (meritele Sale) conduce la viață. 

John Murray explică trăsăturile perfecte ale 

neprihănirii lui Hristos, atunci când aceasta îi este 

imputată păcătosului: 

„Neprihănirea lui Hristos este neprihănirea as-

cultării Sale perfecte, o neprihănire nepătată și 

 
4 Acest concept este adesea denumit Ascultarea Activă a lui Hristos. Ascul-

tând de Dumnezeu în mod perfect și în orice fel (Ioan 8.29), Hristos a obți-

nut toată neprihănirea pentru cel păcătos care își va abandona meritele 

proprii în favoarea meritelor lui Hristos. 
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care nu poate fi pângărită cu ceva, o neprihă-

nire care nu doar că garantează îndreptățirea 

celor păcătoși, ci și una care implică în mod ne-

cesar și conduce în mod obligatoriu la această 

îndreptățire. Dumnezeu nu poate să nu îi ac-

cepte în harul Lui pe cei cărora li se atribuie ne-

prihănirea Fiului Său”.5 

Evanghelia este plină de promisiuni adresate 

păcătosului care vine la Isus prin credință. Murray 

își îndreaptă atenția către unul dintre cele mai pre-

țioase aspecte ale meritelor lui Hristos și spune că 

„Dumnezeu nu poate să nu îi accepte în harul Lui pe 

cei cărora li se atribuie neprihănirea Fiului Său”. 

Această favoare ne arată calea către pacea cu Dum-

nezeu, pentru că ea este favoarea harului Lui care 

îndreptățește (Rom. 5:1).  Bisericile de astăzi sunt 

pline de mesaje îndulcite și de o predicare blândă 

și, astfel, de predicatori molateci. Nimeni nu cu-

noaște acest lucru mai bine decât evanghelistul 

care este nevoit adesea să corecteze învățăturile 

false promovate de biserica din zilele noastre, atât 

de înclinată în a-L prezenta pe Dumnezeu ca pe un 

prieten cosmic pentru orice persoană, indiferent 

de stilul de viață sau de păcatele acelei persoane. 

În cazul acesta, problema comportă multiple 

fațete, pentru că nu este drept ca El să fie portretizat 

 
5 John Murray, Redemption Accomplished and Applied; Eerdmans 1955, p. 

124. 
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astfel, așa cum mulți ar putea să obiecteze pe bună 

dreptate, întrucât Dumnezeu este de fapt mânios pe 

cel rău în fiecare zi (Ps. 7:11), dar mai mult decât atât, 

Dumnezeu nu este cel mai mare Prieten din univers 

decât în virtutea a cine este El (Exod 33:11; 2 Cron. 

20:7; Isaia 41:8; Ioan 15:13-17; Iacov 2:23). 

Trist este că, insistând că Dumnezeu iubește pe 

oricine, că El este o binecuvântare pentru oricine 

sau că Dumnezeu este de partea oricăruia, ca un 

frate mai mare sau ca un prieten, mulți au dat la o 

parte astfel harul lui Dumnezeu care vine prin lu-

crarea de îndreptățire a păcătosului, lucrare făcută 

de Hristos și prin care, tocmai datorită îndreptățirii 

păcătosului, omul stricat, rău, ticălos, păcătos și 

vrăjmaș lui Dumnezeu, este făcut prieten al Lui 

(Rom. 5:6-10; Gal. 2:21). Fără neprihănirea imputată 

a lui Hristos, nu poate exista acceptare înaintea lui 

Dumnezeu. 

SFINȚIREA ȘI GLORIFICAREA ÎN HRISTOS6 

În studiul a ceea ce înseamnă să fii în Adam ver-

sus în Hristos, am văzut, comparativ, paralelele și 

antitezele celor două stări. Totuși, nu putem încheia 

discuția noastră oprindu-ne la îndreptățire. Este 

bine să luăm de asemenea în considerare, pe scurt, 

 
6 Pentru o analiză frumoasă a aspectului sfințirii definit aici, vă recomand: 

Robert L. Reymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith. Nel-

son 1998; p. 756-781. 
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și ce înseamnă să fii sfințit și glorificat în Hristos. Și 

aceste două aspecte sunt vitale pentru evangheli-

zare. 

Îndreptându-ne în primul rând către sfințire, 

ne poate fi de ajutor să descriem sfințirea ca având 

atât un aspect definitiv (o sfințire odată pentru tot-

deauna), cât și un aspect progresiv (lucrarea conti-

nuă a Duhului, care ne face tot mai asemănători cu 

Isus Hristos). Ambele sunt adevărate și ambele sunt 

prezentate în Scriptură ca făcând parte din ordinea 

în mântuire. În plus față aceasta, ar trebui să arătăm 

și că mântuirea are o ordine, un aranjament sau o 

organizare, denumită adesea Ordo Salutis, expresia 

din limba latină pentru „Ordinea Mântuirii”. Iată 

care este această ordine în mântuire: 

Alegerea/predestinarea 

Chemarea eficace/regenerarea (nașterea din 

nou) 

Convertirea/îndreptățirea 

Adopția 

Sfințirea 

Perseverența 

Glorificarea. 

Unii s-au luptat cu ideea de ordine a mântuirii, 

mai ales în ce privește timpul și spațiul, argumen-

tând că mântuirea este o lucrare instantanee, în 
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care toate lucrurile se petrec simultan, și afirmând 

că introducerea unei ordini aduce cu ea o cronolo-

gie nesustenabilă. Cu toate acestea, se pot vedea be-

neficiile unei ordini în mântuire din mai multe mo-

tive. 

Fără a intra aici într-o explicație detaliată, ordi-

nea mântuirii este valoroasă mai ales pentru că ea 

ne împiedică să punem anumite lucruri într-o altă 

ordine decât cea normală, spre exemplu glorifica-

rea înaintea perseverenței sau sfințirea (în special 

în aspectul ei progresiv) înaintea îndreptățirii. În 

ordo salutis, putem vedea și aprecia mai bine planul 

măreț de răscumpărare. În plus, ar trebui să subli-

niem și că nimic din aceste piese ale planului mân-

tuirii nu trebuie conceput separat de Persoana și lu-

crarea lui Hristos și de unirea noastră cu El. Dar îna-

inte de a trece la doctrina glorificării, pentru a pre-

țui pe deplin această învățătură, trebuie să anali-

zăm sfințirea din cele două perspective, definitivă 

și progresivă. 

SFINȚIREA DEFINITIVĂ 

Atunci când un om este adus de la Adam la Hris-

tos, el este pus deoparte odată pentru totdeauna. 

Fără îndoială, cuvântul „sfințire” și toate celelalte 

forme în care este folosit în Biblie, are sensul de „a 

sfinți, a pune deoparte”, și ne vorbește adesea des-

pre lucrurile puse deoparte pentru scopuri sfinte 
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(chiar dacă se poate referi și la lucruri mai obișnu-

ite, care sunt puse deoparte pentru scopuri mai mă-

runte, neînsemnate). La convertire, un om este defi-

nitiv pus deoparte. El este separat de lume, chiar 

dacă este încă imperfect. Toate lucrurile ar trebui 

să se schimbe, iar dintr-o inimă născută din nou va 

rezulta o viață înnoită. 

Dar unde vorbește Biblia despre această sfin-

țire definitivă? Aspectul definitiv al sfințirii este 

observat cel mai bine în pasajele care vorbesc des-

pre sfințirea credinciosului la timpul trecut: 

„Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui 

Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă 

poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea 

împreună cu toți cei sfințiți” (F.A. 20:32). 

„... ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la în-

tuneric la lumină și de sub puterea Satanei la 

Dumnezeu; și să primească, prin credința în 

Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună 

cu cei sfințiți” (F.A. 26:18). 

„... către Biserica lui Dumnezeu care este în Co-

rint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, 

chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă 

în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul 

lor și al nostru” (1 Cor. 1:2). 

„Și așa erați unii dintre voi! Dar ați fost spălați, 

ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în 

Numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul 

Dumnezeului” (1 Cor. 6:11). 
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„... ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin bo-

tezul cu apă prin Cuvânt” (Efes. 5:26). 

Deși mulți ar putea insista asupra unui singur fel 

sau a unui singur aspect al sfințirii, pentru a fi bi-

blici trebuie să subliniem că sfințirea adevărată 

este de două feluri. Acest aspect dual al sfințirii a 

condus adesea pe mulți necredincioși să creadă că 

un aspect îl exclude pe celălalt. 

De-a lungul anilor, am avut parte de multe dis-

cuții în care oamenii au insistat spunând că cei cre-

dincioși ar trebui să fie mai sfințiți decât sunt cu 

adevărat. De câte ori nu i-am auzit pe necredincioși 

arătând cu degetul către ipocrizia Bisericii și spu-

nând că aceasta este dovada că religia noastră este 

falsă. Chiar dacă n-ar trebui să tolerăm niciodată 

ipocrizia de orice fel, trebuie de asemenea să subli-

niem tensiunea Scripturii în ceea ce privește reali-

tatea de tipul „deja, dar încă nu”7 cu privire la sfinți-

rea noastră. Atunci când oamenii arată cu degetul 

către eșecul moral al credincioșilor, aceasta scoate 

la iveală o înțelegere greșită a aspectului progresiv 

al doctrinei, în timp ce alții, care văd sfințirea drept 

meritorie, n-au înțeles niciodată partea definitivă a 

aceleiași doctrine. Astfel, nu avem de-a face cu o 

abordare de tip „una sau cealaltă”, ci cu una de tipul 

 
7 Expresia „deja, dar încă nu” descrie corect tensiunea biblică a mântuirii 

noastre. Scriptura ne învață că noi am fost mântuiți (timpul trecut), că sun-

tem mântuiți (timpul prezent) și că vom fi mântuiți (timpul viitor). 
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„și una și alta”. Aceasta este starea la care Isus i-a 

chemat adesea pe oameni; nu ca ei să înțeleagă în 

sine aspectul definitiv și aspectul progresiv al sfin-

țirii, ci că, atunci când Isus i-a chemat pe păcătoși să 

se despartă de păcat, El vorbea despre această pu-

nere deoparte odată pentru totdeauna a păcătosu-

lui înaintea lui Dumnezeu, prin convertire, lucru 

care conduce apoi la o viață continuă de ucenicie și 

creștere spirituală. Punându-Și deoparte ucenicii, 

Isus ne-a oferit un bun exemplu al acestui aspect al 

sfințirii: 

„Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; 

dar, pentru că nu sunteți din lume, și pentru că 

Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă 

urăște lumea” (Ioan 15:19). 

Atunci când o persoană a fost pusă departe ca 

unul dintre sfinții lui Dumnezeu – unul dintre aleșii 

Lui sfinți – lumea va urî acest lucru. Isus i-a asigurat 

pe ucenici că lumea, domeniul celor păgâni, îi va urî 

tocmai pentru că ei sunt puși deoparte, separați 

pentru scopuri sfinte. Ei erau cândva în întuneric, 

dar acum trăiesc în lumină, „în Domnul” (Efes. 5:8). 

Trebuie să înțelegem această ruptură care se pro-

duce în relația celui credincios cu păcatul. Ea se re-

feră în principal la felul cum el este eliberat decisiv 

și separat de stăpânirea păcatului, oriunde se gă-

sește ea și în orice domeniu al vieții a domnit păca-

tul vreodată. Din nou, Murray ne este de ajutor: 



62 CONVERTIT  |  RAMOS 

„Are loc o ruptură definitivă, odată pentru tot-

deauna și ireversibilă, a celui care crede față de 

tărâmul în care păcatul domnește în și spre 

moarte… Se va vedea o diferență în ce privește 

orice criteriu prin care viața morală și spiritu-

ală este evaluată”.8 

Urmașii lui Adam i-au urât pe cei răscumpărați 

- pe cei care erau în familia lui Adam și au fost adop-

tați în familia lui Dumnezeu ca urmare și în virtutea 

unirii lor cu Hristos. Chiar dacă pentru ei, toată 

această discuție despre sfințire nu este nimic al-

tceva decât un mare mit, ea este un mit care afec-

tează o zonă reală și incontestabilă, anume puterea 

unei vieți schimbate și transformate. Pavel cele-

brează măreția acestui mit, scriindu-le romanilor 

despre supremația stăpânirii harului în Hristos în 

fața domniei păcatului care a rezultat din a fi în 

Adam: 

„Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se 

înmulțească harul? Nicidecum! Noi, care am 

murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? 

Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hris-

tos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, 

prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați 

împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a 

înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi 

să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am fă-

cut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu 

 
8 Murray, „Definitive Sanctification” în Collected Writings, 2:279-80. 
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a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemă-

nătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel 

vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca 

trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, 

în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci 

cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. 

Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, cre-

dem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm 

că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: 

moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. 

Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit 

pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin 

viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumne-

zeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față 

de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hris-

tos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai 

domnească în trupul vostru muritor, și să nu 

mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stă-

pânirea păcatului mădularele voastre, ca niște 

unelte ale nelegiuirii; ci dați-vă pe voi înșivă lui 

Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați-I 

lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște 

unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai 

stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți 

sub Lege, ci sub har” (Rom. 6:1-14). 

SFINȚIREA PROGRESIVĂ 

Nu este greu să vedem, din pasajul de mai sus, că 

în doctrina sfințirii există mult mai multe lucruri de 

învățat decât ceea ce am spus până acum. Aspectul 

crucial pentru studiul nostru, totuși, are de-a face 
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cu felul cum sfințirea se relaționează la o persoană 

care a trecut de la Adam la Hristos. Din acest motiv, 

trebuie să vorbim despre ceea ce teologii denumesc 

Imago Dei (lat. „chipul lui Dumnezeu”). 

Imago Dei derivă în principal din textul din Ge-

neza, unde ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om 

după chipul Său – „după chipul Nostru”, ca să fim 

specifici, referindu-se aici la Dumnezeul Triunic. 

Chipul lui Dumnezeu, totuși, nu se referea doar la 

Adam, ci la Adam și Eva și, așa cum vom vedea, la 

toți urmașii lor: 

„Apoi Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chi-

pul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stă-

pânească peste peștii mării, peste păsările ce-

rului, peste vite, peste tot pământul și peste 

toate târâtoarele care se mișcă pe pământ’. 

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a 

făcut după chipul lui Dumnezeu; bărbătească și 

parte femeiască i-a făcut” (Gen. 1:26-27). 

Acesta este motivul pentru care omul are dem-

nitate. Datorită acestui lucru, omul este diferit de 

animale și insecte. Datorită chipului lui Dumnezeu 

om, acesta este capabil de rațiune și de vorbire inte-

ligentă, la un nivel care nu îi este conferit restului 

creației. Toți oamenii, așa cum am spus mai de-

vreme, au fost creați și poartă chipul lui Dumnezeu 

(Gen. 9:6; Iacov 3:9).  
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Faptul că omul a fost creat după chipul lui Dum-

nezeu înseamnă, în cel mai elementar sens, că omul 

este asemănător lui Dumnezeu în multe feluri. Iată 

de ce relatarea din Geneza continuă spunând că 

omul a fost creat după „asemănarea” lui Dumnezeu 

(Gen. 1:26; cf. 5:1). A fi creat după asemănarea lui 

Dumnezeu este un lucru cu adevărat minunat. 

Aceasta înalță statutul ființei noastre la nivel spiri-

tual, divin. Nu înseamnă că omul ar fi asemenea lui 

Dumnezeu, în divinitatea Lui, pentru că omul nu 

este Dumnezeu și nici un dumnezeu, nici măcar un 

pic mai prejos decât Dumnezeu – acestea nu ar fi de-

cât afirmații blasfemiatoare, dacă am gândi în felul 

acesta. Dimpotrivă, omul este creat să Îl imite pe 

Creatorul lui, să comunice cu El și, astfel, este bene-

ficiarul darului rațiunii și al inteligenței, prin care 

poate să Îl cunoască pe Dumnezeu, lucru care este 

de o valoare supremă. Acesta este ceea ce ne con-

feră demnitate ca făpturi ale lui Dumnezeu. 

Prin căderea în păcat, noi am suferit o pierdere 

devastatoare față de Imago Dei. Chiar dacă aceasta 

nu presupune o pierdere totală, în sensul pierderii 

tuturor facultăților cu care am fost înzestrați inițial, 

fără îndoială că este o pierdere semnificativă. Viața 

noastră a fost pentru totdeauna alterată, privilegi-

ile noastre au fost cu totul pierdute, starea noastră 

în relație cu Dumnezeu și abilitatea noastră de a-L 

cunoaște într-o relație personală s-au pierdut. 
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Chiar dacă omul poate încă să cunoască faptul că 

este părtaș chipului lui Dumnezeu (Gen. 9:6; Iacov 

3:9), calitatea acestei cunoașteri a fost întunecată 

atât de mult, încât noi nu Îi mai dăm lui Dumnezeu 

slavă pentru că ne-a creat după chipul Lui (Rom. 

1:18). Aceasta este ceea ce se petrece în Adam, dar ce 

se întâmplă oare cu Imago Dei în Hristos? 

Atunci când vorbim cu cei necredincioși, putem 

să ne folosim de expresia Imago Dei în avantajul nos-

tru, arătându-le că ei posedă un scop și o demnitate 

măreață. Ei au fost creați după chipul lui Dumnezeu, 

nefiind rezultatul unei mutații aleatorii într-un uni-

vers al șansei, care se rotește scăpat de sub control, 

fără vreun scop bun, așa cum susțin evoluționiștii. 

Păcătosul trebuie să știe că el este creația lui Dumne-

zeu făcută să I se asemene, prin a-L cunoaște într-o 

perfectă stare de sfințenie. Așadar, scopul sfințirii, 

atât cea definitivă cât și cea progresivă, este acela de 

a recupera chipul lui Dumnezeu în om, de a restaura 

acest chip la ceea ce a fost înainte și chiar mai mult, 

întrucât în Hristos nu mai avem posibilitatea de a 

pierde iar chipul lui Dumnezeu. 

Sfințirea progresivă este procesul de restaurare 

a chipului lui Dumnezeu în om. Iată un exemplu din 

Scriptură, din scrierile lui Pavel: 

„Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dez-

brăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, și v-ați 
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îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește 

spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. 

Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere 

împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, 

nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este 

totul și în toți” (Col. 3:9-11). 

În acest pasaj magistral din al Epistolei către Co-

loseni se pot vedea cu ușurință dimensiunile etice 

ale chipului lui Dumnezeu. Unii au afirmat că proce-

sul de restaurare a acestui chip are de-a face doar cu 

domeniul cunoașterii, întrucât la aceasta se referă în 

principal versetul 10. Cu toate acestea, legătura lo-

gică puternică între a îmbrăca „omul cel nou”, care a 

fost deja definit în modalități etice (de exemplu „nu 

vă mințiți unii pe alții” și „v-ați dezbrăcat de omul cel 

vechi, cu faptele lui”), pare să vorbească despre o di-

mensiune morală în interiorul acestei înnoiri, sau cel 

puțin o cunoaștere adevărată care conduce la o sfin-

țenie autentică (v. 11). Pasajul paralel din Epistola lui 

Pavel către Efeseni, capitolul 4, pare să afirme ace-

lași lucru, determinându-i pe unii dintre traducători 

să folosească expresia din greacă cu limbajul Imago 

Dei, „după chipul lui Dumnezeu”: 

„Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după 

chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințe-

nie pe care o dă adevărul” (Efes. 4:24). 

Sfințirea poate fi văzută ca o dezbrăcare și o îm-

brăcare. Noi ne dezbrăcăm tot mai mult de omul cel 
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vechi și de poftele lui, de atitudinea lui și de dispo-

zițiile lui, și ne îmbrăcăm din ce în ce mai mult cu 

omul cel nou, care este înnoit după chipul Creato-

rului lui. Totuși, această îmbrăcare va lua forma 

unei vieți de urcușuri și coborâșuri, de victorii și 

eșecuri. În fapt, această luptă sfântă se va sfârși 

doar în viața viitoare. În cartea lui, Systematic The-

ology, Wayne Grudem a realizat un grafic foarte 

util, inserat în capitolul privitor la sfințire, care 

ilustrează natura progresivă a acestui proces de 

restaurare a chipului lui Dumnezeu în om.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ușor să vedem din acest grafic că, înainte 

de convertire, linia vieții păcătosului este o cobo-

râre continuă și o vale a experimentării depravării 

și zădărniciei, fiind lipsită cu totul de direcția către 

 
9 Preluat din Systematic Theology de Wayne Grudem. Copyright © 1994 

Zondervan. Utilizat cu permisiune. http://www.zondervan.com 
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cer. După convertire, există însă un suiș clar, o creș-

tere în sfințenie, acolo unde un fiu sau fiică a lui 

Adam, odată răscumpărat, este semnificativ resta-

urat, căpătând dorințe noi, atitudini noi și o inimă 

nouă, de carne, în locul unei inimi de piatră (Ezec. 

36:26). Numai după ce Duhul Sfânt a regenerat ini-

mile noastre și ne-a dat aceste dorințe noi, doar 

atunci putem să începem drumul în sus, către ne-

prihănirea noastră veșnică, din cer. 

Înainte de a trece mai departe la subiectul glori-

ficării, ar trebui să căutăm să răspundem întrebării 

legate de forța care stă în spatele procesului de sfin-

țire. Altfel spus, cu ce putere creștem noi, credinci-

oșii, pe această traiectorie în sus? Trebuie să răs-

pundem că noi facem aceasta prin puterea Duhului 

lui Dumnezeu, care ne este dat la convertire. 

Sfințirea înseamnă în esență viața în Hristos. Vi-

ața în Hristos este trăită în Duhul Sfânt. Aceste rea-

lități ale noului legământ pot fi experimentate prin 

credință, prin lucrarea continuă a Duhului lui Hris-

tos, prin care Hristos trăiește în noi și prin noi: 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și tră-

iesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în 

mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o 

trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care 

m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” 

(Gal. 2:20). 
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Restaurarea chipului lui Dumnezeu înseamnă 

și că noi ne luptăm prin Duhul, Acela care ne înno-

iește sufletele. Doar prin Duhul lui Dumnezeu poate 

cineva să meargă în sus, în sfințenie (Zah. 4:6). Evi-

dent, Duhul este Acela care ne convinge de păcat 

(Efes. 4:30), ne învață cum să ne rugăm (Rom. 8:26), 

ne călăuzește inimile către Hristos (Ioan 16:12-15) și 

ne umple de dragoste față de poruncile lui Dumne-

zeu (Ps. 143:10). 

Atunci când căutăm puterea Duhului în sfințirea 

noastră, putem fi siguri că viețile noastre, dacă sunt 

supuse Duhului lui Dumnezeu și educate prin Cuvân-

tul Lui, vor fi înnoite după chipul Creatorului nostru 

în imaginea pe care Adam a pierdut-o prin cădere. 

Dar acum, în Hristos, suntem înnoiți zi de zi, „din slavă 

în slavă”, așa cum spunea Pavel (2 Cor. 3:18). 

Dacă vom continua să analizăm contrastul între 

a fi în Adam și a fi în Hristos, putem să ne descope-

rim fie conformați tot mai mult acestei lumi, cu toate 

poftele și dorințele ei rele, care vor sfârși în ruină și 

Iad, fie putem fi aduși în fluviul înnoirii divine și să 

trecem prin procesul de sfințire care conduce la 

restaurarea chipului lui Dumnezeu în noi. Căderea 

lui Adam a produs o prăpastie pe care numai Dum-

nezeul cel infinit, împlinind toate scopurile Sale 

mântuitoare în Hristos, poate să o acopere, astfel în-

cât să putem fi aduși înapoi la Dumnezeu (1 Petru 
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2:19). Dumnezeu a făcut acest lucru când L-a trimis 

pe Fiul Lui să moară pe lemnul crucii, să fie Purtăto-

rul blestemului nostru și să ne răscumpere de sub 

blestemul Legii (Gal. 3:10). 

GLORIFICAREA  

În final, înainte de a analiza cum arată omul cel 

nou al lui Dumnezeu, în Capitolul 3, trebuie să pri-

vim acum la ultima frontieră din ordinea mântuirii. 

Într-un sens real, glorificarea are de-a face cu sfin-

țirea. În mod specific, glorificarea înseamnă sfinți-

rea dusă la expresia ei cea mai înaltă și finală. Glo-

rificarea are multe beneficii importante în ceea ce 

privește discuțiile noastre evanghelistice, beneficii 

pe care le scăpăm adesea din vedere. 

În primul rând, doctrina glorificării ne spune că 

viața are, în natura ei, un scop. Adică ea are un țel și 

este gândită pentru ceva anume, pentru un scop fi-

nal dincolo de toate lucrurile și de istorie. Trist este 

că generația noastră manifestă un interes foarte 

scăzut, dacă nu chiar deloc, cu privire la lucrurile 

care se vor petrece la sfârșitul istoriei. Oamenii tră-

iesc astăzi doar pentru clipa de față, ei trăiesc pen-

tru azi, trăiesc pentru plăcerile temporare și fugi-

tive ale păcatului, pentru că mulți dintre ei sunt 

convinși că nici viața nu merge nicăieri, în nicio di-

recție. Ca și Adam, care s-a ascuns în Grădină, cei 

care sunt în el nu au capacitatea să conștientizeze 
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planul final al lui Dumnezeu pentru acest univers, 

prin răscumpărare (Efes. 1:9-11). Această gândire 

anti-răscumpărare cu privire la istoria lumii ero-

dează însăși temelia procesului de descoperire a 

scopului nostru, chiar și pentru cele mai mărunte 

lucruri din viață. Dacă nu există niciun scop și nicio 

menire veșnică, atunci nu există niciun scop nici 

măcar în lucrurile finite ale vieții. 

În al doilea rând, întrucât evanghelizarea se 

ocupă cu propovăduirea și apărarea credinței creș-

tine, ea se confruntă adesea cu multe obiecții. Unele 

dintre cele mai mari obiecții față de mesajul creștin 

se referă la problema relației dintre Dumnezeu și 

existența răului. Glorificarea ne arată că Dumnezeu 

va elimina, într-o zi, tot răul din lume, și că El va 

crea o nouă lume care va exista veșnic, liberă de 

orice lucru rău (Apoc. 21:1-8). 

În discuțiile mele evanghelistice, am început 

adesea de la relația dintre Dumnezeu și existența 

răului, fără a o denumi în mod necesar în felul 

acesta sau fără a le spune oamenilor ce anume in-

tenționez prin discuția respectivă. Eu încep de obi-

cei prin a fi de acord cu oamenii care ridică pro-

blema răului, dar insist și susțin că ei nici nu cunosc 

cât de rea este lumea cu adevărat. Apoi le arăt faptul 

că doar Dumnezeu, care știe și cunoaște toate lucru-

rile, doar El înțelege cu adevărat realitatea răului. 
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Iar dacă acest lucru este adevărat, numai Dumne-

zeu cunoaște și înțelege nu doar cât de extins este 

răul, dar și cât de adânc este el și care sunt scopurile 

și țelurile finale ale răului. În plus față de aceasta, 

trebuie să îi conving atât pe cei credincioși cât și pe 

cei necredincioși că, dacă nu înțelegem răul în ter-

menii lui Dumnezeu și conform revelației Lui din 

Scriptură, cum am putea să îl înțelegem altfel? Este 

răul doar o iluzie, așa cum ne învață budismul? Este 

răul definit de ceea ce vrem noi să etichetăm astfel 

în această lume, așa cum teologii liberali vor să ne 

învețe? Sau este răul doar o forță care coexistă ală-

turi de bine pe veci, așa cum au susținut dualiștii din 

vechime? În fața acestor întrebări, fiind creștin, eu 

insist că doar Dumnezeu are răspunsurile legate de 

problema răului, pentru că El are răspunsul la toate 

problemele imaginabile. A trece de la Adam la Hris-

tos înseamnă că acel om este părtaș soluției la răul 

din lume. Cu alte cuvinte, fiind obiectele procesului 

răscumpărător al lui Dumnezeu, noi vom vedea nu 

doar universul înnoit, ci ne vom vedea și pe noi tre-

când printr-o restaurare totală și o regenerare a 

trupului și sufletului alături de restul universului, 

care va trece prin renaștere la sfârșitul veacului 

(Matei 19:28). 

Dacă relatarea din Geneza 1-3 se referă la căde-

rea omului după ce a fost creat bun de către Dumne-

zeu (Gen. 1:31), atunci Apocalipsa 21-22 se referă la 
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restaurarea creației lui Dumnezeu prin răscumpă-

rarea finală a omului. Această răscumpărare este 

făcută de Dumnezeu în Hristos (Rom. 3:24). Glorifi-

carea este etapa finală a procesului de răscumpă-

rare care a fost împlinit în Hristos (Efes. 2:9-12). Ea 

constă din dezbrăcarea permanentă de omul cel 

vechi, din separarea totală de ordinea veche a lu-

crurilor (1 Ioan 2:8, 17) și din lepădarea completă a 

trupului de păcat, care nu va mai putea fi ispitit de 

lume și de firea pământească. Vom fi fundamental 

schimbați. Această schimbare ne va face nepieri-

tori, nemuritori, iar ea nu se va face după chipul lui 

Adam, ci după chipul Fiului lui Dumnezeu (1 Cor. 

15:45-49). Așadar, transformarea va fi fără egal. 

Vom purta chipul lucrurilor cerești (1 Cor. 15:49). 

Lucrul incredibil pe care trebuie să-l vedem cu 

privire la glorificare este că ea constituie în totali-

tate un act al lui Dumnezeu (Rom. 8:29-30; Filip. 1:6; 

3:21). Nu există niciun fel de participare omenească 

în glorificare. Noi suntem doar beneficiarii dragos-

tei răscumpărătoare a lui Dumnezeu, aduși în etapa 

finală. Ca și în cazul alegerii și regenerării (nașterea 

din nou), noi suntem total pasivi în glorificare (Ioan 

3:8). Mutarea noastră în cer va fi un act al harului su-

veran irezistibil. Rezultatele finale ale realității de a 

fi în Adam respectiv în Hristos sunt că, așa cum am 

precizat de la început, există doar două feluri de oa-

meni în lume. Și, deși pot exista mii de etnii, în final 
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există două rase de oameni, rasa lui Adam și cea a 

lui Isus Hristos.  

Lui Ioan i s-a arătat în Apocalipsa cum, în gândi-

rea lui Dumnezeu, chiar și la sfârșitul veacurilor, El 

continuă să vadă rasa omenească împărțită în 

aceste două linii „genealogice”:, linia lui Adam și li-

nia lui Hristos. Putem vedea din nou acest lucru prin 

prezența „pomului vieții” din Apocalipsa 22: 

„Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă 

drept la pomul vieții, și să intre pe porți în ce-

tate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, uci-

gașii, închinătorii la idoli, și oricine iubește 

minciuna și trăiește în minciună!” (Apoc. 22:14-

15). 

În Hristos, noi vom avea un drept nou sau o auto-

ritate nouă de a ne împărtăși din „pomul vieții”. 

Această autoritate nu le-a fost dată părinților 

noștri, chiar dacă ei poate că au avut acces potențial 

la ea, chiar dacă ar fi avut oportunitatea să se hră-

nească din fructul dătător de viață al acestui pom. 

Doar cei care sunt în cel de-al doilea Adam, în Hris-

tos, vor avea cu adevărat drept la acest fruct. Pomul 

vieții ne vorbește cu siguranță despre viața veșnică. 

Adam n-ar fi putut să mănânce din acest pom fără 

ca, desigur, să fi trăit veșnic în acea condiție căzută, 

vinovată și coruptă (Gen. 3:22). Doar harul lui Dum-

nezeu l-a împiedicat pe om să mănânce din pomul 

vieții, lucru care ar fi perpetuat viața omului sub 
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blestem. Omul ar fi fost forțat să trăiască toată exis-

tența lui, pe vecie, sub povara trudei zadarnice, și 

sub blestemul de a-i da naștere unei rase omenești 

care avea să trăiască o agonie fără sfârșit. 

Doar atunci când o persoană trece de la a fi în 

Adam la a fi în Hristos, ea poate să fie sigură că nu va 

mai cădea niciodată (Ioan 6:37-44; 10:29). Veșnicia 

acestor persoane este asigurată, iar accesul lor la 

Dumnezeu și la „pomul vieții” va fi nesfârșit. Există un 

pasaj din epistolele lui Pavel care însumează acest su-

biect de care ne-am ocupat aici și în Capitolul 1: 

„Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor 

învia în Hristos” (1 Cor. 15:22).10 

Inima evanghelistului trebuie să fie alipită de 

această tipologie Adam/Hristos. Atunci când un om 

trece de la Adam la Hristos, el este adus în însăși pre-

zența lui Dumnezeu, unde se va bucura de o plăcere 

și o slavă de nedescris (Ps. 16:11; Ioan 10:10). Orice vi-

ață, oricât de păcătoasă, fracturată și disfuncțională 

ar fi fost, va fi creată din nou, răscumpărată și resta-

urată, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu în toată 

 
10 Contrar a ceea ce unii au argumentat cu privire la acest pasaj, el nu suge-

rează ideea de universalism. Adam a adus moartea asupra tuturor celor pe 

care i-a reprezentat în căderea în păcat, adică asupra întregii rase ome-

nești, fără excepție. Hristos aduce viața pentru urmașii Lui, dar numai cei 

care sunt „în Hristos” sunt reprezentați de Hristos, așa cum 1 Corinteni 

15:23 arată clar: „cei ce sunt ai lui Hristos” adică toți cei aleși ai Lui, fără 

vreo deosebire etnică, socială, de sex sau cultură (1 Petru 2:8; Gal. 3:28; 

Apoc. 5:9). 
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slava Lui magnifică. Atunci când ne implicăm în 

evanghelizare, ne alăturăm planului de răscumpă-

rare al lui Dumnezeu, aducându-l pe om înapoi în 

starea edenică, ba chiar mai mult. După cum vom 

vedea în Capitolul 3, acest plan de răscumpărare 

are ca scop creația unui om nou, a unei rase noi, cu 

multe fațete, a unui popor al lui Dumnezeu. 

  



 

 

 

  



 

79 

CAPITOLUL 3.  

OMUL CEL NOU  
 

„Datorită împăcării cu Dumnezeu, în Hristos, 

oamenii care fuseseră străini unul de celălalt 

sunt chemați să se împace, și orice zid de des-

părțire și ostilitate este înlăturat, pentru că 

Hristos este pacea noastră”. – George Eldon 

Ladd 

 

Lucrarea de evanghelizare înseamnă, în esență, 

aducerea în omul cel nou a tuturor categoriilor ima-

ginabile de oameni. A trece de la Adam la Hristos în-

seamnă a fi așezat în omul cel nou al lui Dumnezeu – 

o re-creare a lui Adam. Dacă Dumnezeu dorește să 

aibă un Adam eliberat de păcat, astfel încât acesta să 

se poată închina și să poate avea părtășie cu El cu o 

inimă care să nu mai păcătuiască, atunci acest lucru 

se va petrece prin harul Lui suveran și fără plată. 

Această măreață transformare presupune asu-

marea unei identități noi. Acesta este planul imba-

tabil al lui Dumnezeu, nu al omului. Noi suntem 

doar participanți în acest plan măreț și sfânt, și va-

sele acestui scop minunat. Dumnezeu este Arhitec-

tul și mărețul Ziditor. 
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Atunci când oamenii trec de la Adam la Hristos, 

ei devin parte a mulțimii noi de închinători ai lui 

Dumnezeu. Scriptura ne vorbește despre o nouă 

rasă de oameni care nu vor mai eșua niciodată, pen-

tru că ei sunt în Hristos, iar El nu poate eșua nicio-

dată. Atunci când vedem suferințele omenirii, nu 

este necesară o minte de geniu pentru a deduce că 

ceea ce lumea are nevoie este un om nou, un start 

nou și o lume nouă. Aceasta este esența a ceea ce 

Dumnezeu face. Acești oameni noi ai lui Dumnezeu 

nu se aseamănă cu niciun alt grup de oameni care a 

trăit vreodată pe fața pământului. Umanitatea nouă 

creată de Dumnezeu este deosebită în orice fel (1 

Petru 2:9).  

Înainte de a vedea care sunt originile omului 

nou și diferitele trăsături ale poporului nou al lui 

Dumnezeu, pe care El îl strânge în Hristos, prin lu-

crarea de evanghelizare, trebuie să vedem un text 

cheie din scrierile lui Pavel: 

„De aceea voi, care altădată erați Neamuri din 

naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia 

care se cheamă tăiați împrejur, și care sunt tă-

iați împrejur în trup de mâna omului: aduceți-

vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, 

fără drept de cetățenie în Israel, străini de legă-

mintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dum-

nezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, 

care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați 

prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea 
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noastră, care din doi a făcut unul, și a surpat zi-

dul de la mijloc care-i despărțea, și, în trupul 

Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea po-

runcilor, în orânduirile ei, ca să-i facă pe cei doi 

să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel 

pace; și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu 

într-un singur trup, prin cruce, prin care a ni-

micit vrăjmășia.” (Efes. 2:11-16, subl.). 

Din faptul că Pavel folosește termenul „om” în 

versetul 15, devine destul de clar că el vorbește me-

taforic despre rasa cea nouă creată de Dumnezeu, 

anume Biserica. Acest pasaj ține de o serie de texte 

care folosesc metafore pentru a ne ilustra ceea ce 

Dumnezeu vrea să înțelegem despre Biserică. În 

Scriptură, Biserica este descrisă ca mireasă (1 Cor. 

11:2), vie (Ioan 15), trup (Rom. 12:4-5; 1 Cor. 12:12), 

casă (1 Tim. 3:15; Evrei 3:6), templu (1 Cor. 3:16; Efes. 

2:21), clădire (Efes. 2:21), turmă (Ioan 10:16), rasă 

aleasă, preoție împărătească, popor sfânt (1 Petru 

2:9), și multe altele. Esența este că fiecare dintre 

aceste imagini ne ajută să înțelegem ceva din planul 

lui Dumnezeu pentru Biserică. Isus ne spune că Bi-

serica trebuie asemănată unei turme, astfel încât să 

putem înțelege ceva din natura ei și din inima lui 

Dumnezeu față de ea, anume că El îngrijește de noi, 

ne hrănește și ne protejează de lupi și de hoți. 

Referința lui Pavel la „omul cel nou” are ca scop 

să construiască imaginea rasei noi de oameni, în 
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care lucrurile sunt așezate corect, în timp ce în 

Adam, tot ceea ce poate să se petreacă rău, se și pe-

trece. În Adam, omenirea este pierdută și fără spe-

ranță, așa cum Pavel o descrie: „aduceți-vă aminte 

că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de 

cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduin-

ței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume”(Efes. 

2:12). Imaginea pe care ne-o putem forma este a unei 

rase de oameni fracturată și confuză, care nu cu-

noaște nimic altceva decât ostilitate și vrăjmășie. 

Ca rezultat al căderii, rasa umană a experimentat o 

zdrobire globală. După cădere, au existat oameni 

care au chemat Numele Domnului (Gen. 4:26) și oa-

meni care n-au făcut acest lucru. După cădere, omul 

a locuit pe pământ, a construit orașe și a populat o 

planetă care era supusă acum zădărniciei (Gen. 4:17; 

Rom. 8:20). Încă de la prima construcție a omului, ni-

cio cetate sau edificiu construit de el nu a rezistat se-

colelor. Nicio împărăție sau dinastie nu a rămas în 

picioare pe veci. Încă de la căderea lui Adam, pe pă-

mânt s-a instalat o ostilitate înnăscută, o violență și o 

confuzie în care fiii și fiicele lui Adam au trăit conti-

nuu de atunci încoace. Vedem acest lucru atât de 

clar din exemplul lui Cain și Abel, din exemplul dis-

trugerii prin Potop și din amestecarea limbilor la 

Turnul Babel (Gen. 4, 6, 11). Această ostilitate, totuși, 

nu a fost experimentată doar în plan vertical, între 

Dumnezeu și om, ci și în plan orizontal, între oameni. 
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De la cădere încoace, omul a fost împotrivitor și 

disprețuitor, iar toleranța pe care a manifestat-o 

față de semeni a fost doar rezultatul confuziei și ha-

osului. La Turnul Babel, Dumnezeu a spus: „Haidem 

să Ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să 

nu-și mai înțeleagă vorba unii altora” (Gen. 11:7). 

Din cauza păcatului adamic, omul este incapabil să 

locuiască în pace cu semenul său (Gen. 6:11; Tit 3:3). 

Oamenii se asociază doar pentru motive contrare 

gloriei lui Dumnezeu, iar El nu va tolera niciodată 

astfel de ambiții. 

În contextul cuvintelor lui Pavel din Efeseni, el 

se ocupă de un aspect al acestei ostilități manifes-

tate în interiorul rasei omenești, anume împotrivi-

rea dintre Evrei și Neamuri. În harul Lui suveran și 

milostiv, Dumnezeu a ales să reveleze cunoașterea 

Sa în primul rând poporului evreu, descendenții lui 

Avraam. Cu multă vreme în urmă, psalmistul și-a 

exprimat mulțumirea față de Dumnezeu pentru ex-

clusivitatea acestei revelații: 

„El îi descoperă lui Iacov Cuvântul Său, lui Is-

rael legile și poruncile Sale. El n-a lucrat așa cu 

toate neamurile, și ele nu cunosc poruncile Lui. 

Lăudați pe Domnul!” (Ps. 147:19-20; cf. F.A. 

14:16). 

Rezultatul activității mântuitoare a lui Dumne-

zeu în poporul Israel este separarea de care Pavel 

se ocupă în Efeseni. Oricât de grea și de dificilă ar 
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putea să ni se pară istoria Israelului, cu toate perse-

cuțiile, captivitățile, exilurile, plăgile, judecățile și 

răsturnările de situație din istoria evreilor, lor le-au 

fost date cuvintele lui Dumnezeu, iar popoarele 

dintre Neamuri erau considerate, la acea vreme, 

„fără Dumnezeu”. Asta nu înseamnă că toți evreii se 

aflau în posesia mântuirii (cf. Rom. 9:5), ci mai de-

grabă că, în providența tainică a lui Dumnezeu, El 

hotărâse ca doar rasa evreiască să primească „legă-

mintele făgăduinței” (Efes. 2:12), lăsând deoparte 

toate cele celelalte popoare, străine, separate și de-

părtate de acest legământ. Aceasta este condiția 

tragică și josnică a rasei omenești în Adam. Curtis 

Vaughn descrie disperarea globală a lumii Neamu-

rilor, care a fost descoperită într-o stare mizerabilă 

de întuneric, „fără Dumnezeu”: 

„Tristețea care se așternuse vreme îndelungată 

peste lumea antică păgână, ajunsese, până la 

vremea Noului Testament, să se adâncească 

într-o pâclă totală. Viața era atât de plină de ne-

cazuri, atât de bântuită de destine întunecate, 

atât de scurtă și de nesigură, încât mulți oameni 

simțeau că cel mai bun lucru ar fi fost să nu se fi 

născut deloc, iar următorul era moartea”.1 

Atunci când Pavel începe să-și dezvolte argu-

mentele pe tema importanței creației omului nou, 

 
1 Curtis Vaughn, Founders Study Guide Commentary, Ephesians. Founders 

Press 2002; p.60. 
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punându-ne înainte în special dorința lui Dumne-

zeu ca acest om nou să fie din orice limbă, orice se-

minție și orice popor (Apoc. 5:9), pare logic ca el să 

se focalizeze acum pe ceea ce mulți denumiseră cea 

mai mare separare etnică pe care o cunoscuse lu-

mea vreodată: separarea între Evrei și Neamuri. 

De aceea, separarea ostilă pe care o tratează Pa-

vel aici trebuie contemplată cu seriozitate, pentru a 

putea înțelege măreția puterii Crucii, care distruge 

ura. F. F. Bruce a spus: 

„... nicio cortină de fier, barieră de culoare, dis-

tincție între clase sau frontieră națională de as-

tăzi nu este mai absolută cum era în antichitate 

separarea dintre Evrei și Neamuri”.2 

Într-o lume a corectitudinii politice, a dreptății 

sociale și toleranței, unii pot să creadă că reconcili-

erea acestor probleme etno-sociale ar putea fi un lu-

cru banal.  

Cu toate acestea, fără a intra în profunzimea 

animozității Evrei versus Neamuri care exista de 

milenii (chiar dacă antisemitismul este încă o reali-

tate astăzi), nu putem să ne imaginăm ostilitatea 

care a fost învinsă în Hristos la cruce. Bruce conti-

nuă spunând că această aducere împreună a Evrei-

lor și a Neamurilor în Hristos a constituit „cel mai 

 
2 F. F. Bruce, The Epistle to the Ephesians. New York: Fleming H. Revell Com-

pany, 1961; p.54. 
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mare triumf [social] al Evangheliei în epoca aposto-

lică”.3 

Pentru un evreu, Neamurile erau necurate, pân-

gărite, profane și nelegiuite. Ele reprezentau tot 

ceea ce era contrar cunoașterii lui Dumnezeu (1 Tes. 

4:5; cf. Gal. 2:15). Neamurile nu erau binecuvântate 

prin cunoașterea și slava lui Iehova, ci erau consi-

derate blestemate și în afara binecuvântărilor legă-

mântului Său (Efes. 2:12; Ioan 4:22). Când filistenii 

au capturat chivotul legământului, care simboliza 

prezența lui Dumnezeu (1 Sam. 4:22), el a devenit 

pentru aceștia un blestem și un simbol al judecății, 

nu o favoare divină (1 Sam. 5:11-12). De aceea, pre-

zența lui Dumnezeu printre Neamuri nu a fost con-

siderată, la vremea aceea, o binecuvântare, ci un 

blestem și un semn al judecății divine. 

Moise le-a reamintit copiilor lui Israel cu multă 

vreme în urmă de prezența deosebită a lui Dumne-

zeu printre ei: 

„Întreabă vremurile străvechi, care au fost îna-

intea ta, din ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om 

pe pământ, și cercetează de la o margine a ceru-

lui la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare 

așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost 

vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui 

Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-

 
3 Ibid. 
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ai auzit tu, și să fi rămas viu? A fost vreodată 

vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam 

din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, 

minuni și lupte, cu mână tare și braț întins, și cu 

minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul, 

Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri?” 

(Deut. 4:32-34).  

Dacă Dumnezeu poate să-i aducă pe evreu și pe 

cel dintre Neamuri împreună, în omul cel nou, atunci 

El poate să aducă pe oricine în acest om nou. Dumne-

zeu este capabil să depășească orice barieră socială, 

rasială și politică de pe pământ și să strângă un nou 

popor pentru Sine. Mai mult, El poate să aducă îm-

preună oameni care provin din societăți oricât de di-

ferite ar fi posibil și cu personalități oricât de variate. 

Pavel le reamintește Corintenilor acest lucru: 

„De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost 

chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în 

felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de 

neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile ne-

bune ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele în-

țelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lu-

mii, ca să le facă de rușine pe cele tari. Și Dum-

nezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, și lucru-

rile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, 

ca să le nimicească pe cele ce sunt; pentru ca ni-

meni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și 

voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut 

de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, nepri-

hănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, 
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după cum este scris: ‚Cine se laudă, să se laude 

în Domnul’” (1 Cor. 1:26-31). 

Nu doar că nu ni se permite să ne lăudăm cu 

rasa, naționalitatea sau statutul nostru social, dar 

nu ne putem lăuda nici măcar cu noi înșine în vreun 

fel. Niciun dar, talent sau abilitate nu ar trebui să fie 

pentru noi un motiv de laudă. Pavel spune că tre-

buie să ne uităm la noi, care am fost chemați, fiind 

conștienți că nimic din ceea ce avem după trup nu 

constituie motive cu care să ne putem lăuda „înain-

tea lui Dumnezeu”. El spune că ar trebui să ne lău-

dăm doar „în Domnul”, căci toate deosebirile super-

ficiale sunt eliminate. Lauda și ostilitatea omului în-

cetează, iar toate barierele care fac separație între 

oameni sunt eliminate doar „în Domnul”.  

Îmi aduc aminte de o călătorie în Israel, în vara 

anului 2000, în timpul căreia am surprins o imagine 

rară asupra felului cum Dumnezeu încă depășește 

cele mai importante ziduri de despărțire rasiale și 

politice în ziua de azi. Mă aflam într-un cartier arab, 

unde toți comercianții își vindeau produsele. Eram 

acolo cu scopul de a cumpăra un șofar, un obiect 

precum cornurile folosite de preoți la Templu. Vor-

beam cu un om din Palestina, care era proprietarul 

magazinului și, după câtva timp petrecut în conver-

sație, mi-a spus că este creștin. Am fost imediat ne-

răbdător să îl întreb cum se împăcau, el și ceilalți 

credincioși din biserica palestiniană, cu creștinii 
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din bisericile evreiești. Mi-a răspuns că părtășia lor 

era limitată, dar că ea exista. Apoi mi-a vorbit des-

pre un păstor evreu pe care îl știa și pe care îl res-

pecta, din acea zonă, care tocmai a pășit pragul ma-

gazinului, în timp ce noi doi vorbeam. L-a salutat și 

mi-a făcut cunoștință cu el, apoi i-a spus acelui păs-

tor despre ce vorbeam. N-o să uit niciodată acel 

timp scurt de părtășie. 

Pentru mine, această întâlnire demonstrează 

felul cum Dumnezeu creează omul cel nou, cum El 

încă zdrobește zidurile de despărțire dintre cei 

care cândva erau vrăjmași și cum Dumnezeu îi 

scoate pe oameni din acea ostilitate, aducându-i la 

pace prin crucea lui Hristos – singurul instrument 

prin care ostilitatea poate fi distrusă.  

Pavel spune că El „i-a împăcat pe cei doi cu 

Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care 

a nimicit vrăjmășia” (Efes. 2:16, subl.). 

Aceasta este ceea ce Dumnezeu face astăzi în 

lume: El îi strânge, în Hristos, pe cei pe care îi face 

făpturi noi. Atunci când noi ne implicăm în slujirea 

evanghelistică, ne angajăm astfel în lucrarea care ia 

oamenii de la Adam și în duce la Hristos, creând as-

tfel „omul nou” al lui Dumnezeu. Pentru a întări 

această învățătură în mințile noastre, care vorbește 

despre ceea ce Dumnezeu face astăzi, trebuie să re-

flectăm pentru un moment la ambiția lui Dumnezeu 
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de a-Și duce la bun sfârșit lucrarea răscumpără-

toare, așa cum o vedem prefigurată în Vechiul Tes-

tament. 

OMUL CEL NOU ÎN VECHIUL TESTAMENT 

Planul răscumpărător al lui Dumnezeu de a 

crea și a aduce la Sine un popor unic, multicolor, 

multietnic, din toate clasele sociale și din toate na-

țiunile pământului, a fost descoperit încă de la înce-

putul Vechiului Testament, imediat după căderea 

omului, în Vechiul Testament. Acest plan este ilus-

trat prin promisiunile lui Dumnezeu, iar originea 

lui este înrădăcinată în promisiunile răscumpără-

toare din Vechiul Testament. Așa cum Testament ne 

sugerează multe pasaje din Noul, istoria vechi-tes-

tamentală arată că acest plan al lui Dumnezeu de a 

crea un popor nou pentru Sine cuprindea atât 

Evreii cât și Neamurile și a constituit dintotdeauna 

planul Lui suveran (1 Petru 2:10-12). 

PROMISIUNEA SEMINȚEI 

Unul dintre cele mai bune moduri de a înțelege 

Biblia este să privim evenimentele ei de-a lungul is-

toriei răscumpărării. Este ca și cum am vedea 

Scriptura printr-o imagine de ansamblu. Ea răs-

punde la întrebarea elementară, dar profundă”: 

„Care este cea mai mare temă a Scripturii, care este 

mesajul ei cheie, și care este tema ei centrală?” 
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Această măreață istorie poate fi sumarizată și înțe-

leasă luând în considerare peisajul complet al răs-

cumpărării, de la creație la cădere, la răscumpă-

rare și sfârșitul lumii. Aceste etape ne ajută să ve-

dem diferitele lucruri despre Dumnezeu, despre 

noi înșine și despre planurile pe care El le are cu 

toate lucrurile. 

În primul rând, Dumnezeu este un Dumnezeu 

bun. După ce a finalizat creația, El s-a uitat la toate 

lucrurile pe care le-a făcut, și le-a evaluat ca fiind 

„foarte bune” (Gen. 1:31). Dumnezeu este de aseme-

nea un Dumnezeu răscumpărător. El este Dumne-

zeul răscumpărării (Iov 19:25; Ps. 19:14; 50:23; Isaia 

44:6; Rom. 3:24). Acest lucru se poate vedea în faptul 

că, după cădere, El a oferit o imagine frumoasă a 

răscumpărării, prin acoperirea goliciunii lui Adam 

și a Evei, aducându-le acestora haine cu care i-a îm-

brăcat (Gen. 3:21). Totuși, aceste haine nu erau decât 

o umbră a lucrurilor viitoare. Dumnezeu L-a trimis 

pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru păcatele po-

porului Său. Aceștia sunt acoperiți cu sângele Mie-

lului lui Dumnezeu, nu cu sângele boilor și țapilor. 

Ei sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos și cu 

hainele mântuirii, nu cu haine de animale (cf. Matei 

1:21; Rom. 4:7; 1 Petru 1:18-19; Isaia 61:10). În final, 

așa cum am văzut în Capitolul 2, răscumpărarea fă-

cută de Dumnezeu va fi încheiată în cer, unde copiii 
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Lui vor fi uimiți, contemplând veșnic la măreața lu-

crare de mântuire a lor, din Adam la Hristos și de la 

creație până la sfârșitul lumii. 

La căderea omului în păcat, Dumnezeu era deja 

pregătit cu planul Său de mântuire. Ca urmare a pă-

catului lui Adam, Dumnezeu răspunde cu judecată 

și îndurare – judecată, pentru că Dumnezeu pro-

nunță judecăți împotriva lui Adam și a Evei iar, în 

Adam, judecata se extinde la tot restul omenirii. De 

asemenea, Dumnezeu a blestemat șarpele și l-a fă-

cut să se târască pe pământ, acolo unde El avea să-l 

zdrobească cu ușurință. Chiar dacă judecata lui 

Dumnezeu este prezentată clar, prin blestemarea 

pământului, a omului, a femeii și a șarpelui, îndura-

rea Lui este de asemenea manifestată, pentru că, în 

același moment când a rostit blestemele, El a și pro-

fețit promisiunea Sa de mântuire: 

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între 

sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi 

capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3:15). 

Geneza 3:15 este cunoscut adesea ca protoevan-

ghelia, sau prima evanghelie, pentru că aici vedem 

toate elementele care caracterizează un Răscum-

părător care avea să se nască din femeie și care 

avea să zdrobească capul șarpelui ca simbol al bi-

ruinței; de asemenea, aici avem indicii despre 

zdrobirea Seminței, chiar dacă putem observa că 
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zdrobirea Seminței este minoră prin comparație 

cu cea a șarpelui. Se pare că Eva a văzut speranță în 

cuvintele lui Dumnezeu despre această „Sămânță”, 

pentru că în următorul capitol din Geneza, ea a cre-

zut că nașterea lui Cain era o binecuvântare de la 

Dumnezeu, nu un blestem: „Am căpătat un om cu aju-

torul Domnului!” (Gen. 4:1). Totuși, asemenea întregii 

rase omenești, Eva avea să învețe pe calea cea grea 

că „Sămânța” pe care Dumnezeu a promis-o pentru 

a-l învinge pe șarpe nu avea să vină decât în zorii pri-

mului secol, când capul șarpelui avea să fie zdrobit 

prin zdrobirea „Seminței” pe cruce (cf. 1 Ioan 3:8).  

PROMISIUNEA FĂCUTĂ LUI AVRAAM 

Interesant este că în planul de răscumpărare al 

lui Dumnezeu există încă o promisiune legată de 

„Sămânță”. De data aceasta, promisiunea are mult 

mai multe implicații pentru „omul nou”. După ce 

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să iasă din Ur, din 

Haldeea, El i-a dat o promisiune clară, profetică și 

având în vedere răscumpărarea: 

„Domnul îi zisese lui Avram: ‚Ieși din țara ta, din 

rudenia ta și din casa tatălui tău, și vino în țara 

pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam 

mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume 

mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta 

pe cei ce te vor binecuvânta și îi voi blestema pe 

cei ce te vor blestema; și toate familiile pămân-

tului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:1-3). 
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Sub inspirația Duhului Sfânt, autorii Noului 

Testament au înțeles că această promisiune se refe-

rea la Hristos. Pavel este foarte explicit în acest 

sens: 

„Acum, făgăduințele i-au fost făcute ‚lui 

Avraam și seminței lui’. Nu zice: ‚Și semințelor’ 

(ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și cum 

ar fi vorba numai de una: ‚Și seminței tale’, 

adică Hristos” (Gal. 3:16). 

Epistola către Galateni sugerează că Pavel avea 

de-a face cu niște evrei care încercau să îi aducă pe 

proaspăt convertiții dintre Neamuri sub Legea lui 

Moise, susținând că circumcizia lor ar fi fost nece-

sară pentru ca ei să capete mântuirea și îndreptăți-

rea – neprihănirea – înaintea lui Dumnezeu. 

Această trecere către o neprihănire întemeiată pe 

fapte este considerată de Pavel „o altă evanghelie” 

(Gal. 1:6-9; 2:16-21; 3:1-5, 10; 4:8-11; 5:7-12; 6:10). Pavel 

corectează aici înțelegerea greșită cu privire la 

identificarea „Seminței”, spunând că nu se referea 

la „semințe” (la plural), ci la „Sămânță” (la singular), 

arătând că acea Sămânță era Mesia, Hristos. Așa 

cum spune Pavel, unirea omului cu Hristos, prin 

credință, este ceea ce îndreptățește o persoană, nu 

păzirea Legii. Încercarea de a trăi o viață neprihă-

nită prin păzirea Legii nu conduce decât la o obliga-

ție copleșitoare, la un standard imposibil și, astfel, 

la blestem (Gal. 3:10). 



CAPITOLUL 3   95 

 

De aceea, omul cel nou este creat în Hristos Isus. 

El primește promisiunea lui Avraam întrucât este în 

Hristos. La fel cum nimeni nu poate să argumenteze 

împotriva neprihănirii lui Avraam – el fiind îndrep-

tățit prin credință, Pavel spune că nimeni nu poate 

să argumenteze împotriva neprihănirii celor aleși 

dintre Neamuri, care au fost la fel îndreptățiți prin 

credință și sunt astfel cei care primesc „binecuvân-

tarea vestită lui Avraam” (Gal. 3:14). 

De la vremea marilor patriarhi, Dumnezeu pro-

misese că va răscumpăra un popor nou, că va aduna 

oameni din toate neamurile pământului, și că îi va 

binecuvânta cu aceeași răscumpărare cu care 

Avraam a fost binecuvântat. Mai mult, această pro-

misiune pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam, era 

un remediu adus blestemului căderii lui Adam în 

păcat. Calvin scria: 

„Dumnezeu... afirmă că toate Neamurile vor fi 

binecuvântate în acest slujitor al său, Avraam, în-

trucât Hristos era inclus printre urmașii lui. În 

această manieră, El nu doar că ne spune că 

Avraam avea să fie un exemplu, ci chiar cauza bi-

necuvântării, astfel încât să înțelegem antiteza 

dintre Adam și Hristos. Întrucât noi toți ne naștem 

blestemați [adică în Adam], iată că aici ne este 

oferit un remediu nou [adică în Hristos]”.4 

 
4 John Calvin, Calvin’s Commentaries. Baker 2005; vol. 1, p.348-349. 
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Promisiunea făcută lui Avram în Geneza 12 nu 

este altceva decât o reiterare a veștii glorioase a 

Evangheliei. Faptul că această promisiune le este 

aplicată tuturor Neamurilor pământului, ne arată 

nu doar inima misionară a lui Dumnezeu, ci și că 

promisiunea a fost făcută astfel încât, într-un fel, ea 

să unească toate aceste familii ale pământului, toate 

națiunile și popoarele într-o singură și măreață 

nouă entitate.  

Ea ne arată de asemenea că răscumpărarea fă-

cută de Dumnezeu a fost gândită să fie globală, așa 

cum ne indică și alte pasaje ale Vechiului Testa-

ment. 

Înainte de a trece cu analiza noastră la perioada 

profeților, trebuie să arătăm că și Psalmii ne sunt de 

ajutor pentru a prezenta această extindere globală 

a planului lui Dumnezeu de răscumpărare: 

„Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire, 

și marginile pământului în stăpânire!” (Ps. 2:8). 

„Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecu-

vânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, 

ca să se cunoască pe pământ calea Ta, și printre 

toate neamurile mântuirea Ta! Te laudă, popoa-

rele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. Se 

bucură neamurile și se veselesc; căci Tu judeci 

popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamu-

rile pe pământ. Te laudă, popoarele, Dumneze-

ule, toate popoarele Te laudă” (Ps. 67:1-5). 
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„Toate marginile pământului își vor aduce 

aminte și se vor întoarce la Domnul: toate fami-

liile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci 

a Domnului este împărăția: El stăpânește peste 

neamuri” (Ps. 22:27-28). 

„Domnul împărățește: să se veselească pământul, 

și să se bucure ostroavele cele multe!” (Ps. 97:1). 

Dumnezeu, care Și-a exersat întotdeauna stăpâ-

nirea suverană peste popoare, fiind Creatorul lor, 

avea să împărățească peste ele ca Mântuitor și Răs-

cumpărător, atunci când promisiunea făcută lui 

Avraam avea să capete împlinire în Hristos. Din 

acest motiv, Petru avea să spună că promisiunea lui 

Avraam începea cu evreii, dar nu se încheia acolo 

(F.A. 3:25-26). 

PROMISIUNEA DATĂ PROFEȚILOR 

Vechiul Testament vorbește în întregime des-

pre Hristos. Autorii Noului Testament se referă ade-

sea la faptul că Scripturile Vechiului Testament au 

fost scrise în esență avându-L în vedere pe Hristos 

(cf. Luca 24:25; F. A. 13:29; Ioan 5:39; 20:9). Însuși 

Hristos a pretins că El putea fi descoperit în orice 

parte a Vechiului Testament: în Lege, în Psalmi și în 

Profeți (Luca 24:44). Acestea erau cunoscute drept 

cele trei mari părți ale Scripturilor Vechiului Testa-

ment. În fiecare dintre ele din abundență profețiile 

despre Mesia. 
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În Lege, Moise a vorbit despre venirea unui 

„Proroc” care se va ridica din rândul fraților lui, 

care va călăuzi și învăța pe poporul lui Dumnezeu, 

ghidându-i în Cuvântul Lui. Dumnezeu a spus că ei 

vor trebui să „asculte” de El (Deut. 18:15-18). 

În Psalmi, David și ceilalți psalmiști aveau să 

vorbească despre viața lui Isus: despre dumnezeirea 

Lui (Ps. 110:1; cf. Luca 20:42), despre intrarea Lui tri-

umfală (Ps. 118; cf. Luca 19:38), despre respingerea 

Lui de către evrei (Ps. 118:22; cf. Luca 20:17), despre 

crucificarea Lui (Ps. 22:1; cf. Matei 27:46; Marcu 

15:34) și despre înălțarea și întoarcerea Lui (Ps. 110:1; 

cf. Luca 22:16). Referințele la Psalmi, Lege și Profeți 

cu privire la Hristos sunt atât de numeroase, încât 

această carte nu va fi niciodată completă, chiar dacă 

aș încerca să enumăr și să explic toate pasajele din 

Vechiul Testament care fac referire la El. 

În Profeți avem de-a face cu aceeași istorie. Pot 

fi date nenumărate exemple din cărțile profetice, 

care sunt referințe la Hristos. Pentru a demonstra 

focalizarea pe omul cel nou în Vechiul Testament, 

ne vom îndrepta atenția în particular către un pa-

saj, Ieremia 31, în care poate fi găsită promisiunea 

Noului Legământ, căci în acest Nou Legământ omul 

cel nou își găsește locul înaintea lui Dumnezeu: 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu 

casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ 
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nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu 

părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână, 

să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-

au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asu-

pra lor, zice Domnul. Ci iată legământul, pe care-

l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, 

zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, 

o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, 

iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu-l va mai în-

văța pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: 

,Cunoaște-L pe Domnul!’ Ci toți Mă vor cunoaște, 

de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Dom-

nul; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai 

aduce aminte de păcatul lor” (Ier. 31:31-34). 

Acesta este pasajul pe care Isus l-a aplicat uce-

nicilor Lui în Luca 22:20. Faptul că avem de-a face 

cu Noul Legământ demonstrează nevoia ca acest 

Nou Legământ să-l înlocuiască pe cel Vechi. Auto-

rul Epistolei către Evrei ne învață că acest Nou Le-

gământ a fost ratificat întrucât Dumnezeu s-a scâr-

bit de Israel sub Vechiul Legământ (Evrei 8:8). Auto-

rul Epistolei către Evrei acordă o mare atenție su-

premației Noului Legământ în fața celui Vechi. Pa-

vel face același lucru atunci când insistă că Slujito-

rul Noului Legământ este un Slujitor al unui legă-

mânt cu mult mai glorios (1 Cor. 3:1-10). 

Când vedem Noul Legământ menționat în Ieremia, 

putem observa numeroasele caracteristici care susțin 

supremația acestuia în fața Legământul cel Vechi. 
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În primul rând, faptul că Dumnezeu a promis 

acest legământ pentru viitor, „Iată, vin zile, zice 

Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa 

lui Iuda un legământ nou” (Ier. 31:31a), îi face pe co-

piii lui Dumnezeu să trăiască în anticiparea lui. Nu 

avea să fie același legământ precum cel dinainte, 

„nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinții 

lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-i scot din 

țara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar 

că aveam drepturi de soț asupra lor” (Ier. 31:32); de 

altfel, Legământul Legii fusese descris de Pavel ca 

„slujba aducătoare de moarte” și „slujba aducătoare 

de osândă”, pentru că el nu oferea mijloacele prin 

care omul putea să-și împlinească obligațiile față 

de Dumnezeu (1 Cor. 3:6, 7, 9). 

În al doilea rând, ar trebui să observăm că Dum-

nezeu promite un legământ diferit de cel vechi din 

mai multe motive. Spre deosebire de Vechiul Legă-

mânt, cel Nou nu va mai putea fi încălcat: 

„Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu pă-

rinții lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-

i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au 

călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra 

lor, zice Domnul” (Ier. 31:32). 

Iată, acesta va fi un legământ care nu va mai pu-

tea fi încălcat. În acest Nou Legământ, niciun fel de 

trădare nu va mai fi capabilă să ne despartă de dra-

gostea lui Dumnezeu (Rom. 8:35).  
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În al treilea rând, în strânsă legătură cu aspectul 

anterior, și probabil mai cea mai importantă fațetă 

a legământului, are de-a face cu aria lui de aplicare: 

„Niciunul nu-l va mai învăța pe aproapele, sau 

pe fratele său, zicând: ,Cunoaște-L pe Domnul!’ 

Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până 

la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta 

nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de 

păcatul lor” (Ier. 31:34). 

Acesta avea să fie un legământ profund salvific, în 

care nu va mai fi nevoie să se vorbească despre a 

ajunge la „cunoașterea Domnului”, pentru aceia care 

sunt în legământ. Spre deosebire de Vechiul Legă-

mânt, unde mulțimi de oameni coexistau, atât credin-

cioși cât și necredincioși, atât circumciși în inimă, cât 

și oameni cu inimi de piatră, acest Nou Legământ 

avea să îi cuprindă doar pe cei curățați de păcate, în 

care Dumnezeu Își trimite Duhul (cf. Ezec. 36:25-26). 

Iată ce spunea Ezechiel despre același lucru: 

„Veți locui în țara, pe care le-am dat-o părinți-

lor voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi 

Dumnezeul vostru” (Ezec. 36:28). 

Motivul pentru care Dumnezeu vorbește în ter-

meni atât de absoluți despre viitorul popor al Lui 

este că acest legământ avea să fie ratificat cu sânge, 

dar nu cu sângele boilor și țapilor, ci cu sângele sin-

gurului Fiu de Dumnezeu, care este însuși Dumne-

zeu întrupat (F.A. 20:28). 
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Plecând de la aceste pasaje vechi, Noul Testa-

ment ne arată clar că Dumnezeu a prevăzut întot-

deauna o vreme când avea să înceapă să Își con-

struiască noul popor, o rasă care avea să-L „cu-

noască pe Domnul”, excluzând din acest popor 

orice persoană care nu Îl cunoștea pe Dumnezeu. 

Aceia care sunt acum în Hristos participă în acest 

om nou și au fost născuți din Dumnezeu – născuți 

din nou, născuți noi, născuți de sus. Intrarea în acest 

Nou Legământ cu Dumnezeu înseamnă să fii născut 

în el. De aceea, este natural să vedem că natura 

acestei nașteri noi are de-a face cu ceea ce înseamnă 

a fi părtași privilegiilor acestui Nou Legământ. 

CENTRALITATEA LUI HRISTOS 

Înainte de a merge mai departe cu analiza noas-

tră și a analiza natura nașterii din nou, în Capitolul 

4, trebuie să atragem atenția către natura cristocen-

trică a acestor promisiuni din Vechiul Testament. 

Toate aceste pasaje ale Vechiului Testament și teo-

logia acestuia, care vorbesc despre dorința lui 

Dumnezeu de a crea un popor nou într-un Legă-

mânt Nou, pot fi înțelese numai în Hristos. 

Autorul Epistolei către Evrei scrie: „‚Iată-Mă, 

vin să fac voia Ta, Dumnezeule’. El desființează as-

tfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua” (Evrei 

10:9). Nu poate exista niciun fel de îndoială că 

aceste pasaje se referă la Hristos, Acela care a venit 
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„să facă voia Ta” (Evrei 10:9) și care „după ce a adus 

o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru tot-

deauna la dreapta lui Dumnezeu” (Evrei 10:12). În-

tregul sul al cărții – Vechiul Testament – a fost scris 

avându-L în vedere pe Hristos. 

Isaia afirmă că, odată cu venirea lui Hristos, „Eu, 

Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, și Te voi 

lua de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca legământ 

al poporului, ca să fii Lumina neamurilor, să le des-

chizi ochii orbilor, să îi scoți din temniță pe cei le-

gați, și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric” 

(Isaia 42:6-7; cf. Matei 4:16; Luca 2:42; Ioan 3:19). 

Toate promisiunile vechi-testamentale, așadar, au 

o temă comună, anume că ele sunt valabile doar în 

Hristos Isus (1 Cor. 1:20). Din acest motiv, întreaga 

teologie a Vechiului Testament cu privire la acest 

măreț adevăr al omului nou poate fi înțeleasă nu-

mai prin Persoana și lucrarea lui Hristos. 

Lucrurile acestea sunt de o mare importanță. 

Dacă spunem că Dumnezeu a avut un plan din veș-

nicie, prin care să adune pentru Sine un popor de o 

diversitate atât de bogată, așa cum am văzut, totuși 

eșuăm să propovăduim Vestea Bună a răscumpără-

rii făcută de Dumnezeu dacă nu ne concentrăm me-

sajul asupra lui Isus Hristos. După cum am văzut, 

doar prin Hristos este posibil ca oamenii care se află 

acum în întuneric să poată avea lumina cunoștinței 
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lui Dumnezeu așternută peste inimile lor. De aceea, 

El este central întregii structuri a mesajului despre 

omul cel nou. Cu adevărat, noi suntem trupul Lui, 

iar El este Capul nostru. Noi creștem în Hristos pe 

măsură ce ne maturizăm și devenim tot mai asemă-

nători Lui, în caracterul și comportamentul nostru. 

Pe măsură ce Biserica face acest lucru, ea crește tot 

mai mult în chipul lui Hristos, care este sursa unită-

ții și a creșterii ei. Acesta este exact ceea ce Pavel 

avea în vedere atunci când le-a scris credincioșilor 

din Efes: 

„...ca să nu mai fim copii, plutind încoace și în-

colo, purtați de orice vânt de învățătură, prin 

viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mij-

loacele de amăgire; ci, credincioși adevărului, 

în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să 

ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot 

trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea 

ce dă fiecare încheietură, își primește crește-

rea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în mă-

sura ei, și se zidește în dragoste” (Efes 4:14-16). 
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CAPITOLUL 4.  

NAȘTEREA DIN NOU  
 

„Fără regenerare, gândurile noastre despre 

Dumnezeu, noi înșine, păcat și neprihănire 

sunt radical pervertite”. – John Murray 

 

Întrucât omul cel nou își capătă existența prin 

nașterea din nou, devine logic să înțelegem natura 

acestei nașteri. Spre deosebire de primul om, năs-

cut în Adam, omul al doilea, în Hristos, nu are parte 

de o naștere naturală. Cei care sunt în Hristos expe-

rimentează o naștere supranaturală. În fapt, Scrip-

tura vorbește despre mai multe nașteri supranatu-

rale: nașterea lui Adam din țărână, nașterea Evei din 

coasta lui Adam, nașterea lui Hristos din fecioară, re-

nașterea cosmică a lumii (Matei 19:28; Rom. 8:18-23) 

și nașterea din nou a credinciosului (Ioan 3:1-8). 

Dacă un om trece de la Adam la Hristos și devine 

parte a poporului nou al lui Dumnezeu, acesta tre-

buie să fie născut din nou (Ioan 3:1-9). Așadar, pri-

mul lucru pe care trebuie să îl facem este să explo-

răm natura, atât de des neînțeleasă, a nașterii din 

nou și să vedem cum afectează aceasta evangheli-

zarea. 
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Pentru început, trebuie să spunem că, din punte 

vedere teologic, nașterea din nou este același lucru 

cu „regenerarea”, termen care este folosit doar de 

două ori în Scriptură (eng.), vorbind despre renaș-

tere la un nivel cosmic (Matei 19:28) și despre naște-

rea din nou la nivel individual (Tit 3:5). Regenerarea 

are mai mulți termeni corespunzători, care slujesc 

drept sinonime pentru învățătura despre nașterea 

din nou. 

 Acest capitol se concentrează pe căpătarea unei 

înțelegeri mai profunde asupra naturii regenerării 

în ceea ce privește mântuirea la nivel individual. 

Este nașterea din nou ceva produs de om? Este 

această naștere din nou doar o schimbare de opinie? 

Și este această regenerare sinonimă cu îndreptățirea 

și cu alte elemente ale doctrinei generale a mântui-

rii? În acest capitol mă voi concentra pe aceste as-

pecte și pe altele care țin de doctrina regenerării. 

Pentru a înțelege natura nașterii din nou, tre-

buie să analizăm pasajele relevante care ne învață 

câte ceva despre această importantă doctrină. Dar 

în loc să examinăm un număr de pasaje biblice, 

unul câte unul, ne vom concentra pe pasajul clasic 

care tratează regenerarea, din Evanghelia după 

Ioan. Astfel, ne vom concentra pe pasajul din Ioan 

3:1-8, unde vom vedea trei aspecte esențiale care ne 

ajută să înțelegem această doctrină. Apoi vom folosi 
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capitolul 3 din Evanghelia după Ioan drept princi-

palul pasaj în care și din care alte pasaje relevante 

vor converge, informându-ne în raport cu textul 

din Ioan. 

NEVOIA OMULUI DE A FI REGENERAT 

„Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un 

fruntaș al Iudeilor. Acesta a venit la Isus, noap-

tea, și I-a zis: ;Învățătorule, știm că ești un Învă-

țător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu 

poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu 

este Dumnezeu cu el’. Drept răspuns, Isus i-a 

zis: ‚Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om 

nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția 

lui Dumnezeu’” (Ioan 3:1-3). 

Evanghelia după Ioan este cunoscută pentru fo-

losirea ironiei. Ioan folosește în mai multe locuri 

această ironie cu o forță extraordinară. Și pasajul 

care îl implică pe Nicodim nu face excepție. Nico-

dim reprezenta persoanele religioase, care se con-

siderau credincioase și înțelepte. Dar observați că 

Ioan își încheie capitolul 2 cu următoarele cuvinte: 

„Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri 

despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în 

om” (Ioan 2:25), prin aceasta spunând că unii oa-

meni aveau să creadă în Isus pentru diferite motive 

(Ioan 2:26), nu pentru că ei credeau că El era Mesia 

care putea să le ierte păcatele și să îi elibereze de 

puterea păcatului și de Iad. În ciuda aparențelor 
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evlavioase ale oamenilor religioși precum Nico-

dim, Isus a privit, dincolo de exterior, direct la sta-

rea sufletelor lor. 

Chiar faptul că Nicodim a venit la Isus după lă-

sarea nopții poate să indice ceva cu privire la sufle-

tul lui. Poate că Nicodim pur și simplu nu putea să 

ajungă acolo decât în ultimele ore ale acelei zile, sau 

poate că nu L-a găsit pe Isus până în acel moment, 

ori a ezitat să se identifice cu Isus pentru a-și pro-

teja familia. Cu toate acestea, dacă ne gândim la 

contextul de mai devreme, din capitolul anterior 

(Ioan 2:13-25), pare natural să concluzionăm că Ni-

codim venise la Isus după lăsarea serii, întrucât el 

nu era pregătit să fie văzut alături de Hristos, și în 

mod sigur nu era gata să fie asociat cu El, după ce 

Isus stârnise deja lucrurile la Templu, alungându-i 

pe schimbătorii de bani (Ioan 2:13-17). Cu toate 

acestea, ceea ce ne atrage atenția aici este că, deși 

Nicodim a venit la Isus după lăsarea nopții, totuși el 

a venit. 

Comentatorii Evangheliei după Ioan s-au luptat 

să înțeleagă starea spirituală a lui Nicodim în acest 

moment din viața lui, deși pare clar că Nicodim a 

ajuns mai târziu la credința mântuitoare în Mesia 

(Ioan 19:39). Esența rolului lui Nicodim de aici nu se 

leagă atât de mult de ceea ce reprezintă el, ci mai de-

grabă de ceea ce i se spune, iar el eșuează inițial să 
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înțeleagă, anume nevoia omului de a fi născut din 

nou (Ioan 3:4, 9-12).  

Așa cum arată Pavel, omul se naște mort spiri-

tual și are, imediat, nevoia nașterii din nou. Este ca 

și cum ar trebui să spunem că un nou-născut are ne-

voie să se nască din nou chiar în momentul în care 

iese din pântecele mamei lui. Atunci când noi ne 

naștem din punct de vedere fizic, ne naștem în gre-

șeli și păcate, și astfel suntem morți spiritual, având 

nevoie de o nouă viață. Pavel îi scria bisericii din 

Efes: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voas-

tre” (Efes. 2:1), iar David și-a deplâns starea astfel: 

„Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a ză-

mislit mama mea” (Ps. 51:5). Cea mai profundă ne-

voie a sufletului omului este aceea de a fi curățat de 

stricăciunea lui. Așa cum spălăm și curățăm un nou-

născut de sângele și de fluidul amniotic, tot așa 

avem nevoie ca inimile noastre să fie curățate și 

spălate de Duhul Dumnezeului cel viu.  

Din nefericire, înainte de a fi curățat, omul este 

în Adam și stă acolo, mort, nepăsător sub blestemul 

Edenului (1 Cor. 15:22). Sufletele oamenilor sunt îm-

povărate, având nevoie de o spălare pe care doar 

Duhul lui Dumnezeu o poate produce. Spre deose-

bire de setea pe care o putem experimenta zilnic, 

adică nevoia noastră de apă și fluide, această sete 

este mortală, pentru că cei care o experimentează 
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sunt orbi față de natura lucrurilor reale după care 

ar trebui să înseteze. Isus a spus că, „dacă însetează 

cineva, să vină la Mine, și să bea” (Ioan 7:37). Dar 

omul natural presupune că orice fel de apă îi va stă-

vili setea, astfel că el se umple cu fluidele acestei 

lumi, presupunând greșit că setea sa va fi potolită. 

Am putea pune înaintea unui orb două căni diferite: 

una plină cu apă și cealaltă cu otravă. El n-ar fi ca-

pabil să ne spună care este diferența dintre cele 

două, până când va bea din ele, dar atunci va fi deja 

prea târziu. Tot așa, în starea sa naturală, omul nu 

poate face diferența dintre apa mântuitoare pe care 

Dumnezeu o are și apa mortală pe care lumea 

aceasta i-o oferă, pentru că „dacă un om nu se naște 

din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” 

(Ioan 3:3) și este ca un orb, incapabil să facă dife-

rența între acestea. 

Din acest motiv, omul va încerca să își stăvi-

lească setea cu orice: sex, droguri, relații de orice 

fel, religiozitate, terapie sau moralism. Omul va că-

uta orice fel de izvoare de apă pentru sufletul și vi-

ața lui, dar care nu-i pot stăvili niciodată setea. Iată 

ce scria Arthur W. Pink, pentru a ne ajuta să vedem 

diferența între nașterea din nou și moralismul su-

perficial al păcătoșilor care încearcă să își liniș-

tească conștiințele: 

„Ce anume face diferența între un om mort în 

păcatele lui și unul care a trecut de la moarte la 
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viață? Există multă confuzie și ignoranță cu pri-

vire la acest aspect. Spune-i unei persoane obișnu-

ite că trebuie să se nască din nou, și se va gândi ime-

diat că vrei să-i spui că trebuie să se reformeze, să 

își îmbunătățească stilul de viață, să întoarcă o pa-

gină nouă în viața sa. Dar reformarea nu afectează 

decât viața exterioară, pe când problema omului 

este la interior. Să presupunem că principala ro-

tiță a ceasului meu s-a strica; la ce mi-ar folosi să îi 

pun un cristal nou și să îl lustruiesc pe exterior 

până când îmi voi putea vedea fața în el? Evident 

că la nimic, pentru că problema de bază este în in-

teriorul ceasului. La fel este și cu cel păcătos. Să 

presupunem că am avea de-a face cu un compor-

tament ireproșabil, că el ar avea un caracter moral 

fără pată, că și-ar controla vorbirea într-un așa fel 

încât să nu fi păcătuit niciodată cu buzele lui; la ce-

i vor folosi toate acestea dacă el are încă o inimă 

care este, așa cum Dumnezeu spune, ‚nespus de în-

șelătoare și deznădăjduit de rea’? Iată că nașterea 

din nou înseamnă mult mai mult decât reformarea 

exterioară”.1 

Evreii care abandonaseră calea neprihănirii 

prin apostazie și curvie spirituală au căzut pradă 

abisului goliciunii lumești atunci când au căutat îm-

plinirea sufletelor lor în alte lucruri. Ieremia a de-

plâns aceasta foarte vehement, chemând cerurile 

să fie martore împotriva apostaziei lor: 

 
1 Arthur Walkington Pink, Exposition of the Gospel of John (Swengel, Pa.: Bi-

ble Truth Depot, 1923-45), p. 112. 
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„‚Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de 

spaimă și groază’, zice Domnul. ,Căci poporul 

Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe 

Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, 

puțuri crăpate, care nu țin apă’” (Ier. 2:12-13). 

Nevoia omului de a fi regenerat se vede de altfel 

și din cuvintele lui Isus despre Împărăția lui Dum-

nezeu. Observați, de exemplu, că răspunsul inițial 

al lui Isus era concentrat pe ceea ce Nicodim spu-

sese despre slujirea lui Hristos: „Învățătorule, știm 

că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci ni-

meni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă 

nu este Dumnezeu cu el” (Ioan 3:2). Isus răspunde 

prin dirijarea atenției lui Nicodim către natura Îm-

părăției. 

Sigur, asemenea ucenicilor lui Isus, Nicodim era 

foarte confuz în ce privire natura Împărăției (F. A. 

1:6-7). Este clar că Nicodim aștepta o împărăție ex-

ternă, politică, geografică și militară, precum împă-

răția lui Israel sub domnia lui David. Dar Isus a spus 

că Împărăția lui Dumnezeu era „aproape” (Matei 

3:2), „înăuntrul vostru” (Luca 17:21). Isus afirma că 

scoaterea demonilor și minunile supranaturale fă-

cute de El erau dovezi clare că Împărăția lui Dum-

nezeu venise „peste voi” (Matei 12:28; Luca 11:20). 

Înainte de instaurarea unei împărății depline, 

complete și finale, Împărăția lui Dumnezeu a fost 

inaugurată fizic și spiritual în Hristos, la prima Sa 



CAPITOLUL 4   113 

 

venire. Cea de-a doua venire a Domnului va aduce 

cu ea instaurarea finală a Împărăției lui Dumnezeu 

(Matei 6:10; 14:25; 16:28; Luca 11:2; 22:18).  

Pentru Isus, singurul răspuns adecvat la predi-

carea Împărăției lui Dumnezeu era „pocăiți-vă și 

credeți în Evanghelie” (Matei 3:2; 4:17; Marcu 1:15). 

Totuși, Isus a spus că, fără nașterea din nou, omul 

„nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”. Aceasta 

înseamnă că prima și cea mai mare nevoie a omului 

este această naștere din nou. Fără ea, omul nu poate 

„vedea” sau „intra” în Împărăție. Ce înseamnă 

aceasta, deci, este că, fără nașterea dătătoare de vi-

ață, de sus, omul este incapabil să răspundă la Îm-

părăția lui Dumnezeu; pentru a avea acces în Împă-

răția cerurilor, trebuie să te naști în ea. 

INCAPACITATEA OMULUI                                                
ÎN LIPSA REGENERĂRII 

„Nicodim I-a zis: ‚Cum se poate naște un om bă-

trân? Poate el să intre a doua oară în pântecele 

maicii sale, și să se nască?’ Isus i-a răspuns: 

‚Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se 

naște cineva din apă și din Duh, nu poate să in-

tre în Împărăția lui Dumnezeu’” (Ioan 3:4-5). 

Versetul 4 ne descoperă incapacitatea lui Nico-

dim de a înțelege natura nașterii din nou. El pur și 

simplu nu vedea legătura spirituală. Nu putea con-

cepe că un om ar putea fi născut „din nou”, pentru a 
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doua oară. Chiar dacă termenul folosit aici pentru 

expresia „născut din nou”, poate însemna „născut 

de sus”, Nicodim s-a focalizat pe repetarea proce-

sului nașterii fizice. Dar, pentru a-i arăta lui Nico-

dim importanța absolută a acestei nașteri din nou, 

Isus reiterează ceea ce spusese deja în versetul 3, 

dar, în loc să spună că omul era incapabil să vadă 

Împărăția, Isus acum afirmă că, fără a fi născut de 

sus, nimeni „nu poate intra în Împărăția lui Dumne-

zeu”.  

Incapacitatea de a vedea Împărăția lui Dumne-

zeu se referă în principal la lipsa de percepție a 

unei persoane, în timp ce a intra intensifică pro-

blema și, de aceea, face și mai explicit faptul că, fără 

nașterea din nou, unei persoane îi lipsește abilita-

tea nu doar de a percepe, dar și de a fi parte din Îm-

părăția lui Dumnezeu. Întrucât ni se spune în Evan-

ghelia după Ioan că atât Nicodim cât și Iosif din Ari-

mateea au participat la înmormântarea lui Isus, 

amândoi trebuie să fi fost motivați de lucruri simi-

lare. Despre Iosif, atât Marcu (15:43) cât și Luca 

(23:52) arată clar că acesta „aștepta Împărăția lui 

Dumnezeu”, așa încât pare natural să presupunem 

același lucru și despre Nicodim. Dacă prezumția 

este corectă, atunci cuvintele adresate de Isus lui 

Nicodim despre Împărăție trebuie să fi fost foarte 

pătrunzătoare. 
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Pentru a sublinia problema incapacității omu-

lui în ce privește regenerarea, putem să extragem 

următorul argument dintr-un alt exemplu al lui 

Ioan. De data aceasta, îl putem vedea în capitolul 11, 

unde ni se vorbește despre învierea lui Lazăr. Tre-

buie să spunem de la bun început că Lazăr era mort. 

Oricât ar părea de ciudat acest lucru, eu cred că 

Ioan subliniază acest fapt în Evanghelia lui.  

De la bun început, Ioan arată că Lazăr se afla 

într-o stare gravă, și astfel, sora lui, Marta, a căutat 

ajutorul lui Isus, întrucât fratele ei era „bolnav” 

(11:1-6). Drept răspuns la aceasta, dorind să îi învețe 

o lecție puternică despre credință, „când a auzit că 

Lazăr este bolnav, [Isus] a mai zăbovit două zile în 

locul în care era” (Ioan 11:6), lăsându-l astfel pe La-

zăr să moară.  

Mai târziu, Isus clarifica față de ucenicii Lui că 

Lazăr era într-adevăr mort, după ce au ratat să înțe-

leagă ce voia El să le spună când a afirmat că Lazăr 

„dormea” și că El avea să îl trezească (11:12-14): „La-

zăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l tre-

zesc din somn” (Ioan 11:11). Adăugați la aceasta dis-

perarea Martei (11:21), plânsul Mariei (11:21), pre-

zența celor care mângâiau familia îndurerată (11:31) 

și lipsa totală de speranță în toți cei care se aflau în 

jurul mormântului lui Lazăr, și toate subliniază rea-

litatea că el era mort (11:37). 
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Chiar și atunci când Isus le-a cerut să îndepăr-

teze piatra funerară, Marta n-a putut să nu mențio-

neze, avertizându-L pe Isus, că Lazăr era deja mort 

de „patru zile”, și că tot ce mai rămăsese din el nu 

era altceva decât mirosul apăsător al morții (11:39). 

Înaintea nașterii din nou, și noi avem acest miros 

greu al morții spirituale, pe care-l răspândim peste 

tot în jurul nostru. Orice lucru care se petrece în vi-

ețile noastre arată cu degetul către această moarte. 

Ca și Lazăr, care nu avea nicio abilitate de a se eli-

bera de sub puterea mormântului, în starea sa nere-

generată, omul este lipsit de puterea de a se elibera 

din plata păcatului. Ceva mai devreme, Isus le spu-

nea ucenicilor Lui:  

„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage 

Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de 

apoi” (Ioan 6:44). 

Asemenea lui Lazăr, care era total dependent de 

îndurarea lui Dumnezeu, manifestată prin chema-

rea dătătoare de viață, toți oamenii sunt incapabili 

de a ieși din starea lor spirituală în lipsa acțiunii Lui 

aducătoare de viață. Fără această chemare, omul va 

rămâne înmormântat în depravarea sa. Întrucât 

omul este lipsit de nașterea din nou, el este fără Du-

hul, și astfel este o persoană lipsită de spiritualitate, 

este un om natural. Pavel spune: 

„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului 

lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și 
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nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie jude-

cate duhovnicește” (1 Cor. 2:14). 

Dacă analizăm ceea ce Isus i-a spus lui Nicodim 

până acum, ceea ce obținem este o doctrină în care 

Isus susține că omul lipsit de regenerare nu are nicio 

abilitate de a vedea sau percepe, adică de a înțelege 

Împărăția lui Dumnezeu, și, mai apoi, de a intra sau 

participa în aceasta. Scriptura arată clar cine sunt 

cei care nu au parte de Împărăția lui Dumnezeu: 

„Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împără-

ția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința 

aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, 

nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, 

nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defă-

imătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împă-

răția lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:9-10). 

„Și faptele firii pământești sunt cunoscute, și 

sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, 

desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, 

vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînțele-

gerile, dezbinările, certurile de partide, piz-

mele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lu-

cruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai di-

nainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de 

lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumne-

zeu” (Gal. 5:19-21). 

Nu doar că omul neregenerat nu este capabil să 

moștenească Împărăția lui Dumnezeu, ci el va pă-

cătui întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. De 
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aceea, omul natural nu este doar unul căruia îi lip-

sesc educația sau sfaturile spirituale. Dacă nu este 

născut de sus, el rămâne un om pământesc (Ioan 

8:23). Ceea ce Isus îl învăța pe Nicodim era că, în 

ciuda educației sale religioase, nu se putea baza pe 

simpla putere a intelectului. Nicodim nu putea să se 

folosească de performanțele sale religioase pentru 

a avea acces la Împărăție. 

Este trist că și astăzi, mulți oameni care nu au 

fost niciodată născuți din nou, pretind că au drept 

la Împărăția lui Dumnezeu. Ei cred că, doar pentru 

că au crescut în biserică sau au avut o experiență re-

ligioasă, sau chiar că au făcut cândva o mărturie pu-

blică pentru Hristos, acum pot să pretindă accesul 

în Împărăția lui Dumnezeu. 

Cu toate acestea, din cauza faptului că ei nu au 

fost niciodată născuți cu adevărat din Dumnezeu, ei 

continuă să fie caracterizați de faptele firii pămân-

tești, fiind imposibil ca ei să moștenească Împărăția 

(1 Cor. 6:9; Gal. 5:19-21). După cum vom vedea, sigu-

ranța de care un om are nevoie nu vine de la un păs-

tor, după ce a acel om a repetat o rugăciune după 

dictare sau după ce a manifestat un răspuns super-

ficial, exterior, la o chemare emoțională pentru a 

lua o decizie. Siguranța pe care oamenii o caută nu 

poate surveni decât din nașterea din nou, iar 

aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, nu a omului. 
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RELAȚIA OMULUI FAȚĂ DE REGENERARE 

„Ce este născut din carne, este carne, și ce este 

născut din Duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis: 

‚Trebuie să vă nașteți din nou’. Vântul suflă în-

cotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde 

vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine 

este născut din Duhul” (Ioan 3:6-8). 

Imaginează-ți nebunia unei persoane care ar 

sta la poarta unui cimitir cu o placă pe care ar scrie 

„obțineți viața aici”, însoțită de o săgeată îndreptată 

către morminte. Pe cât de nebunesc ar părea un as-

tfel de lucru, pe atât este de imposibilă încercarea 

de a-i convinge pe oameni că ei sunt morți în păca-

tele și greșelile lor, și că trebuie să dea socoteală 

înaintea lui Dumnezeu. Întrucât ei sunt deposedați 

de viață, sunt incapabili să împlinească oricare ce-

rință spirituală. Aceasta înseamnă că Dumnezeu 

trebuie să acționeze mai întâi. 

Întorcându-ne la relatarea cu Lazăr din Ioan 11, 

putem vedea că Lazăr a fost capabil să „iasă afară” 

(Ioan 11:43) doar atunci când a fost rostită porunca 

suverană, puternică și dătătoare de viață a lui Hris-

tos. Aceasta sugerează că omul este total pasiv în 

nașterea din nou, și că ea este un lucru pe care doar 

Dumnezeu îl poate produce. Petru subliniază acest 

adevăr într-un mod foarte direct: 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnu-

lui nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa 



120 CONVERTIT  |  RAMOS 

cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui 

Isus Hristos din morți, la o nădejde vie” (1 Petru 

1:3). 

Isus i-a spus lui Nicodim că ceea ce el avea ne-

voie pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu era 

să fie născut din Duhul și din apă, făcând aici refe-

rire la apă și la Duh ca la o singură realitate, nu două. 

Aceasta era modalitatea lui Hristos de a descrie un 

singur fenomen, și anume regenerarea. Când Isus a 

spus, „ce este născut din carne este carne, ci ce este 

născut din Duhul este duh”, El nu a dat deoparte 

apa, întrucât, în acest pasaj, apa este parte din sim-

bolistica Duhului. Astfel, Duhul simbolizează aici 

curățarea. Este ceea ce Dumnezeu vorbise cu multă 

vreme înainte prin Ezechiel, în capitolul 36: 

„Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățați; vă 

voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de 

toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi 

pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul 

vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de 

carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face 

să urmați poruncile Mele și să păziți și să împli-

niți legile Mele” (Ezec. 36:25-27). 

Din acest motiv, Isus i-a spus lui Nicodim, „Tu 

ești învățătorul lui Israel, și nu pricepi aceste lu-

cruri?” Se pare că acest lucru era unul dintre cele pe 

care Nicodim ar fi trebuit să fie capabil să le identi-

fice, întrucât Ezechiel vorbise despre ele cu multă 
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vreme înainte. Nașterea din nou n-ar fi trebuit să i 

se pară un lucru complet nou (cf. Deut. 10:16; 30:6). 

Atunci când analizăm nașterea din nou, vedem 

că ea este vitală pentru înțelegerea mântuirii. Naș-

terea din nou nu trebuie confundată cu îndreptăți-

rea, nici cu sfințirea sau glorificarea. Am putea 

spune că, atunci când este înțeleasă corect, regene-

rarea este lucrarea inițială a lui Dumnezeu în om. 

Înainte ca o persoană să manifeste ascultare, să 

aibă credință sau să se pocăiască de orice păcat, 

omul trebuie să primească abilitatea de a se pocăi. 

Aceste lucruri trebuie să îi fie date prin nașterea din 

nou. Doar o inimă nouă va avea dorința să se pocă-

iască. Doar o inimă nouă va avea dorința să creadă 

în Isus Hristos și să Îl urmeze. 

„În proroci este scris: ,Toți vor fi învățați de 

Dumnezeu’. Așa că oricine L-a ascultat pe Tatăl, 

și a primit învățătura Lui, vine la Mine” (Ioan 

6:45). 

„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul 

nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru 

El” (Filip. 1:29). 

„... să îi îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în 

nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să 

ajungă la cunoștința adevărului” (2 Tim. 2:25). 

Isus i-a spus lui Nicodim că nașterea din nou era 

precum „vântul”, care avea libertatea să sufle înco-

tro „dorește” – fără îndoială un simbol al libertății 
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suverane a lui Dumnezeu în mântuire. Oricât de mult 

îi descrie nașterea din nou lui Nicodim, Isus nu-i 

spune niciodată acestuia să o producă prin puterile 

sale, pentru că Isus știa că Nicodim n-ar fi putut face 

acest lucru, la fel cum acesta n-ar fi putut să detec-

teze originea, localizarea și destinația precisă a cu-

renților de vânt.  

Isus face astfel o analogie între natura neregu-

lată a vântului și lucrarea Duhului Sfânt în regene-

rare.  

La fel cum vântul nu este întotdeauna constant în 

putere și efecte, totuși este incontestabil că, atunci 

când vrea, el suflă. În privința acestei neregularități 

a vântului, Arthur W. Pink scria: 

„Uneori, vântul suflă atât de blând, încât abia 

dacă mișcă o frunză, dar alteori atât de tare în-

cât vuietul lui poate fi auzit de la kilometri dis-

tanță. La fel este și în ce privește nașterea din 

nou. În unii oameni, Duhul Sfânt lucrează atât 

de tandru, încât este aproape imperceptibil ce-

lorlalți oameni. În alții, intervenția Lui este atât 

de puternică, atât de radicală și de revoluțio-

nară, încât toți o observă. Uneori, vântul acțio-

nează doar la nivel local, dar alteori este răs-

pândit în acțiunea lui. La fel este și Duhul. As-

tăzi, El poate să intervină asupra unuia sau a 

două suflete, în timp ce mâine, El poate să „stră-

pungă”, ca la Cincizecime, sufletele multor oa-
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meni. Dar, fie că lucrează în puțini, fie că lu-

crează în mulți, El nu face acest lucru în funcție 

de om, ci acționează după cum Îi place”.2 

Ca păstor, am întâlnit oameni care au venit la 

mine, cerându-mi să-i asigur de mântuirea lor. 

Această experiență este una care are un efect de 

smerire asupra slujitorului Evangheliei. Chiar dacă 

am dori să vedem fericire și creștere spirituală în fi-

ecare membru al bisericii, noi suntem incapabili să 

le oferim această siguranță oricăror altor persoane, 

cu excepția noastră (1 Ioan 3:19). Fără îndoială, eu 

nu pot să le ofer siguranța mântuirii nici măcar ce-

lor mai apropiați de mine. Dumnezeu nu mi-a dat 

dreptul sau capacitatea de a le oferi garanția finală 

și ultimă celor de lângă mine - prieteni, rude, copii 

sau soție. Fiecare dintre aceștia trebuie să fie asigu-

rați de Dumnezeu, altfel nu vor avea siguranța mân-

tuirii. Dumnezeu a lăsat lucrurile așa încât doar El 

poate să dea siguranța în inimile copiilor Lui. Doar 

Dumnezeu, Cel care i-a născut, îi și asigură că sunt 

ai Lui. Dumnezeu, Cel care este Creatorul omului 

nou, comunică cu acest om nou, spunându-i că este 

al Lui: 

„Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai 

aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere, care 

 
2 Arthur W. Pink, Exposition of the Gospel of John (Swengel, Pa.: Bible Truth 

Depot, 1923-45), p. 118. 
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ne face să strigăm: ‚Ava! adică: Tată!’ Însuși Du-

hul adeverește împreună cu duhul nostru că 

suntem copii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8:15-16). 

„Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne 

în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său” (1 

Ioan 4:13). 

Dacă ne gândim la evanghelizare, suntem în-

demnați să ne rugăm pentru nașterea din nou a oa-

menilor, nu să apelăm la manipulare, practici tea-

trale și scheme omenești. Noi suntem la fel de inca-

pabili să producem nașterea din nou cum este omul 

incapabil să se învieze din morți. Este trist că bise-

ricile de astăzi au interpretat greșit botezul ca fiind 

echivalent nașterii din nou. Tot așa, ele au prezen-

tat chemarea care se face la evanghelizare drept 

dovada regenerării și, astfel, au manipulat mulțimi 

de oameni, altfel pierduți, punându-i să repete 

după dictare o rugăciune de 20 de secunde. Astfel, 

ei îi asigură pe aceștia că sunt în Împărăția lui Dum-

nezeu, însă putem vedea cât de mulți se întorc în 

mlaștina păcatului, de unde au venit. Ca atunci 

când un câine se întoarce la lucrurile pe care le-a 

vomat, dacă nașterea din nou nu este o lucrare a lui 

Dumnezeu, un fals convertit nu va rămâne niciodată 

în biserică, ci se va întoarce în habitatul său natural, 

plin de păcat, din lume. Energia emoțională se va di-

sipa, mângâierea comunității creștine își va pierde 

apetitul, noutatea limbajului și a practicii religioase 
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își va pierde din semnificație, iar inima necredinci-

oasă îi va atrage pe acești oameni departe de Dum-

nezeul cel viu, înapoi la plăcerile acestei lumi rele (1 

Ioan 2:15-17). 

De aceea, siguranța noastră în lucrarea de evan-

ghelizare nu stă în oamenii morți, care nu se pot învia 

pe ei înșiși, ca și Lazăr, care nu se putea ridica singur 

dintre cei morți. Dimpotrivă, noi implorăm, insis-

tăm, proclamăm, predicăm și chemăm păcătosul la 

pocăință, datorită încrederii noastre în puterea lui 

Dumnezeu de a-l naște din nou, nu în abilitatea omu-

lui. Este un lucru care ne smerește cu adevărat să ne 

gândim că Dumnezeu nu are nevoie de noi pentru a 

produce nașterea din nou. De fapt, El nu are nevoie 

de noi absolut deloc (F.A. 17:25). Dumnezeu poate 

oricând să Își învieze copiii. Isus i-a avertizat pe 

evrei de mândrie și autosuficiență, spunând: 

„Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, 

și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: ,Avem pe 

Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din 

pietrele acestea poate să îi ridice fii lui Avraam” 

(Luca 3:8). 

Dumnezeul care poate să Își ridice copii din pi-

etre, este capabil, prin harul Lui suveran și liber, să 

Își creeze un neam nou de urmași ai lui Hristos, prin 

Cuvântul Lui și spre gloria Lui. De aceea, lucrarea 

noastră este de a semăna sămânța. Iată un pasaj din 

scrierile lui Pavel care ilustrează acest adevăr: 
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„Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște sluji-

tori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fie-

care după puterea dată lui de Domnul. Eu am 

sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să 

crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce 

udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să 

crească” (1 Cor. 3:5-7). 

De aceea, noi trebuie să ne preocupăm de Cu-

vântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim dedicați cu-

legerii din această lume a celor care sunt aleși să fie 

parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să semă-

năm semințele regenerării, astfel încât Dumnezeu, 

atunci când vede potrivit, să le dea creșterea. Din 

acest motiv, noi nu ezităm să predicăm întreg sfatul 

lui Dumnezeu.  

În bisericile noastre și în orice loc din lume, lucra-

rea noastră este o lucrare de semănători, o lucrare a 

Cuvântului (F.A. 8:4). Petru atribuie în mod clar naște-

rea din nou Cuvântului lui Dumnezeu, spunând: „fi-

indcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, care 

poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne 

în veac” (1 Petru 1:23). Pentru a-și susține afirmația că 

acest Cuvânt al lui Dumnezeu, care este nepieritor, 

viu și durabil, este suficient pentru a produce naște-

rea din nou, Petru detaliază cu privire la suficiența 

Scripturii, amintindu-le cititorilor lui că le-a fost pre-

dicat tocmai acest cuvânt aducător de viață: 
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„Căci orice făptură este ca iarba, și toată slava 

ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea 

cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în 

veac. Și acesta este Cuvântul, care v-a fost pro-

povăduit prin Evanghelie” (1 Petru 1:24-25). 

N-ar trebui să ne așteptăm vreodată ca regene-

rarea să fie produsă prin alte mijloace. Ultima parte 

a versetului din Ioan 3:8 ne demonstrează clar de-

terminarea lui Dumnezeu de a produce nașterea 

din nou în același fel în care Isus i-a explicat-o lui 

Nicodim. Observați cum Isus extinde analogia Sa cu 

privire la vânt și Duh la oricine va fi vreodată năs-

cut din Dumnezeu – „tot așa este cu oricine este năs-

cut din Duhul”. Chiar dacă omul ar putea încerca să 

inventeze metode moderne de evanghelizare, chiar 

dacă mare parte a bisericii ar putea să își compro-

mită mesajul, transformându-l într-unul mai prie-

tenos și mai puțin ofensator, și chiar dacă oamenii 

ar putea să își pună învățători care să le gâdile ure-

chile și care să îi întrețină în lucruri deșarte (Iere-

mia 5:31; 2 Tim. 4:3-4), izvorâte din imaginația lor, 

metoda lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată. 

Bisericile ar putea să preseze omul să ia o decizie de 

orice fel, dar, în final, decizia Îi aparține în între-

gime lui Dumnezeu (Iona 2:9). El este Căutătorul de 

suflete, El face invitația finală, și El se îngrijește ca 

toți cei pe care i-a dat Fiului Său să ajungă la El în si-

guranță (Ioan 6:44). 
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CAPITOLUL 5.  

GÂNDIREA OMULUI NOU  
 

„Orice teologie adevărată are un imbold evan-

ghelistic”. – J.I. Packer 

 

Întrucât această carte a fost scrisă avându-l în ve-

dere în primul rând pe evanghelist, vom privi îndea-

proape la relația dintre evanghelizare și teologie. 

Participând mulți ani la slujirea cu muzica în bi-

serică, pot să apreciez valoarea unui instrument 

muzical bine acordat. Dacă un singur lucru nu este 

la locul lui, rezultatul este dezastruos și deranjant. 

Prea multe înalte la o chitară, o coardă incorect așe-

zată, o tastă neacordată la un pian, și cel mai fin in-

strument ajunge să producă un sunet care nu este cu 

nimic mai neplăcut decât scârțâitul roților de tren. 

Același lucru este valabil în viața creștină în ce pri-

vește gândirea omului nou. Felul cum noi gândim 

este la fel de crucial ca și cel în care simțim, iar prin 

aceasta vreau să spun că mintea noastră este la fel 

de importantă ca inima. Dacă aș fi numai minte, dar 

fără inimă, Pavel spune că „sunt o aramă sunătoare 

sau un chimval zăngănitor” (1 Cor. 13:1). A ajunge la 

un echilibru fin între inimă și minte, între lumină și 
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căldură, între teologie și practică, este un lucru 

esențial pentru ca poporul nou al lui Dumnezeu să 

creeze o „muzică” frumoasă înaintea Lui, în duh și 

în adevăr. 

Capitolul de față se concentrează pe gândirea 

omului nou. Odată ce am devenit făpturi noi în Hris-

tos și am lepădat gândirea coruptă după care tră-

iam anterior, avem nevoie să știm cum să trăim și 

cum să aducem împreună disciplinele teologiei și 

evanghelizării, astfel încât să nu devenim ca aceia 

care au ajuns să o favorizeze pe una în detrimentul 

celeilalte. 

GÂNDIREA OMULUI NOU 

În primul rând, trebuie să discutăm despre o le-

gătură esențială adamică/cristică în gândirea omu-

lui și despre felul cum ea a fost afectată radical în 

Hristos.  

Unii creștini se află în ceea ce eu denumesc „sta-

diul lui Apollo”, în sensul că ei au nevoie să fie învă-

țați mult mai îndeaproape. Cea mai mare îngrijo-

rare pe care o am constant cu privire la acest fel de 

credincioși este dacă ei vor sau nu să se supună 

domniei lui Hristos și autorității Cuvântului Lui în 

toate angajamentele lor filozofice și în credințele 

lor teologice și doctrinare. Acest lucru este absolut 

esențial. Trist este că biserica de astăzi este plină de 
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credincioși lipsiți de dorința de a se supune Cuvân-

tului lui Dumnezeu în domeniul gândirii lor.  

Cu mai mulți ani în urmă, eram într-un grup de 

credincioși într-un restaurant din zonă, unde am 

mers după întâlnirea bisericii de joi seara. Stăteam 

acolo împreună în jurul mesei și discutam predica, 

aspectele teologice și alte lucruri din Biblie. Chesti-

unea suveranității lui Dumnezeu n-a fost niciodată 

străină de aceste discuții. Îmi amintesc că o tânără 

din biserica noastră avea dificultăți în înțelegerea 

suveranității lui Dumnezeu în mântuire. Ea a venit 

cu o listă de 27 de întrebări la care voia un răspuns 

din partea mea. Am fost de acord cu bucurie să ofer 

răspunsurile. După o conversație lungă despre pa-

sajele biblice și aspectele teologice, ea a concluzio-

nat că, dacă Dumnezeul Scripturii are ultimul cu-

vânt în tot ceea ce privește mântuirea, ea nu putea 

să se închine unui astfel de Dumnezeu. Problema ei 

era că rămăsese alipită unui concept și unei tradiții 

centrate pe om. Ea pur și simplu nu putea concepe 

un Dumnezeu care să se potrivească noțiunilor ei 

anterioare cu privire la bine și rău, adevăr și eroare, 

corectitudine și incorectitudine, rezonabil și inac-

ceptabil. În esență, această tânără venise la Scrip-

tură cu un angajament anterior față de ceea ce înțe-

lesese ea despre natura și caracterul lui Dumnezeu. 

Problema era că, pentru ea, gândirea era deja stabi-

lită, ideile erau deja formate, iar ea vedea lucrurile 
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din perspectiva proprie, în loc să-și lase mintea mo-

delată de Biblie. 

Trist este că aceasta nu a fost singura dată când 

am auzit credincioși susținându-și propriile opinii și 

punându-le deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. 

Atunci când o persoană insistă că trebuie să existe o 

linie de demarcație între gândirea și misiunea omu-

lui nou, ea se află în afara parametrilor biblici ai lui 

Dumnezeu și gândește autonom, independent. Dar 

Scriptura arată clar că un om care a trecut cu adevă-

rat de la Adam la Hristos trebuie să-și dorească să 

aibă mintea înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu, să 

își însușească gândirea lui Dumnezeu și să nu mai 

umble în propria înțelepciune (1 Cor. 2:1-5). Noi sun-

tem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu și să Îl iu-

bim cu orice aspect al ființei noastre, inclusiv „cu tot 

cugetul” (Deut. 6:5; Matei 22:37). 

Gândirea este atât de importantă încât, atunci 

când un om experimentează regenerarea și trece de 

la Adam la Hristos, el începe o înnoire mentală. Pa-

vel spune: 

„Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos” (Efes. 

4:20). 

Această înnoire se petrece în orice domeniu al 

vieții acelei persoane – în obiceiurile sale, în relați-

ile pe care le dezvoltă, în sentimente și în gândire. 

Pavel scria: 
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„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui 

Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o 

jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta 

va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci 

să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca 

să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 

bună, plăcută și desăvârșită” (Rom. 12:1-2). 

Mintea noastră este implicată în închinarea 

noastră. Noi suntem chemați să ne însușim gândi-

rea lui Dumnezeu, pentru că gândirea lui Dumne-

zeu este corectă, perfectă și întotdeauna superioară 

gândirii noastre (Isaia 55:8-9). Trebuie să conștien-

tizăm că gândirea noastră are nevoie de înnoire, 

sfințire și creștere. Mai mult, gândirea lui Dumne-

zeu nu este niciodată supusă vreunui proces de îm-

bunătățire ori ajustare (Deut. 4:8; Ps. 19:7; 119:128; 

Prov. 30:5; 2 Petru 3:18). Motivațiile și dispoziția co-

recte ale omului nou caută să Îi fie supuse lui Dum-

nezeu și în domeniul minții, nu doar în cel al inimii 

și obiceiurilor. Fiecare credincios ar trebui să do-

rească să-și folosească mintea ca un instrument în 

închinare, nu ca un mijloc pentru conformarea cu 

lumea, crescând și câștigând în înțelepciune lu-

mească (Iacov 3:13-18). 

Orice aspect al gândirii cu privire la înțelegerea 

lui Dumnezeu și a Cuvântului Lui trebuie să fie mo-

delat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu (Rom. 
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11:36). Persoana care a lăsat în urmă omul cel vechi 

cu faptele lui este, de asemenea, dedicată suprema-

ției lui Hristos, care este preeminent în toate lucru-

rile, inclusiv în gândirea poporului Său (Col. 1:18). 

EVANGHELIZAREA TEOLOGICĂ 

În ceea ce privește felul cum teologia și evanghe-

lizarea pot să devină „evanghelizare teologică”, în bi-

serica de azi este încă foarte mult de lucru. Trist este 

că cele două discipline au fost adesea separate în bi-

serică. Dar este o iluzie să încerci să separi teologia 

de evanghelizare și invers. Mulți credincioși cred că 

un creștin este fie intelectual, fie devotat. Dar nu ar 

trebui să separăm niciodată sentimentele inimii de 

doctrinele din mintea noastră. În bine-cunoscutul 

tratat intitulat The Religious Life of Theological Stu-

dents, teologul B.B. Warfield, de la Princeton, susți-

nea că aceasta este o dihotomie falsă și nefericită: 

„Uneori auzim ideea că zece minute petrecute 

pe genunchi îți vor oferi o cunoaștere a lui 

Dumnezeu mai adevărată, mai profundă și mai 

folositoare decât zece ore de studiu. „Ce?”, este 

răspunsul ce trebuie dat, „zece minute pe ge-

nunchi înseamnă mai mult decât zece ore de stu-

diu biblic?” De ce ar trebui să credem că, atunci 

când studiem, ne-am îndepărta de Dumnezeu 

sau că trebuie să ne despărțim de cărțile noastre 

ca să ne putem îndrepta către Dumnezeu? Dacă 

studiul și devoțiunea sunt atât de antagoniste, 
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atunci viața intelectuală este în ea însăși bleste-

mată, și nu s-ar mai pune în niciun caz pro-

blema unei vieți religioase pentru astfel de per-

soane, chiar și în cazul studenților la teologie. 

Însăși ideea de a fi studenți ar însemna că acest 

lucru inhibă religia în cazul vostru. Faptul că mi 

se cere să vă vorbesc despre viața religioasă a 

studentului la teologie izvorăște din recunoaș-

terea absurdității unei astfel de antiteze. Voi 

sunteți studenți la teologie și, tocmai din acest 

motiv, se înțelege că sunteți oameni religioși — 

în special oameni pentru care cultivarea unei 

vieți religioase este o chestiune de preocupare 

profundă – atât de profundă încât doriți ca, îna-

inte de orice, să fiți avertizați de pericolele care 

ar putea să vă atace viața religioasă, și să fiți că-

lăuziți către mijloacele prin care puteți să o în-

tăriți și să creșteți în ea. În situația voastră, nu 

poate exista în niciun fel o abordare de tip „fie 

una, fie cealaltă”, adică – fie student, fie om al 

lui Dumnezeu. Ambele trebuie avute în ve-

dere”.1 

Chiar dacă dihotomia în aceste aspecte ale cre-

dinței creștine nu poate fi eliminată, mulți încă în-

cearcă. Ei insistă că trebuie să ne oprim din a studia 

și să trecem la acțiune. „Trebuie să ne oprim din a 

trata aspecte neimportante și să ne concentrăm pe 

predicarea Evangheliei!” 

 
1 B.B. Warfield, Selected Shorter Writings. P & R Publishing 2005; vol. 1, p. 

412. 
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Fără îndoială, oamenii devin nervoși. Ei devin 

frustrați cu privire la alți credincioși, pe care îi văd 

atât de preocupați în mințile lor, încât nimic nu 

ajunge în mâinile lor. Ei strigă, chemând la acțiune, 

și arată cu degetul către pasaje care vorbesc despre 

Marea Trimitere (Matei 28:19), despre rodnicie 

(Ioan 15:5), despre a face lucrarea unui evanghelist 

(2 Tim. 4:5), și despre a umbla în faptele pe care 

Dumnezeu le-a pregătit pentru noi (Efes. 2:10). 

Acest grup de creștini este împovărat pentru cei 

pierduți și nu are timp să petreacă în studiul serios 

al Bibliei, nici să învețe limba greacă sau ebraică, 

nici să studieze teologia sau hermeneutica, ori să 

meargă la seminarul teologic, pentru că ei cred că 

titlurile academice „sunt doar niște hârtii pericu-

loase, care, după ce sunt obținute, îi umplu pe oa-

meni de mândrie”.  

Cealaltă parte este adesea redusă la tăcere 

printr-un conținut superficial al adevărului Evan-

gheliei care este prezent în lucrarea de evangheli-

zare. Această categorie de oameni deplânge gândi-

rea minimalistă a teologiei și doctrinei. Ei văd gân-

direa și mintea sacrificate pe altarul zelului. Le 

place să citeze pasaje despre „zel fără cunoștință”, 

„de mult trebuia să fiți învățători” și „caută [lit. stu-

diază] să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un 

om încercat” etc. înainte de a se implica în evanghe-

lizare. Sunt unii care cred că ei trebuie să descopere 
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toate tainele și toate aspectele minuțioase ale teolo-

giei de sub soare. Ești petrec zece ore pe zi în biblio-

tecă și în cărțile lor, și nu s-ar gândi niciodată să 

ofere o broșură evanghelistică sau să abordeze un 

străin cu vestea bună a lui Isus Hristos. În fapt, ade-

sea se întâmplă că timpul petrecut în studiu riguros 

îi face pe astfel de oameni introvertiți și inadaptați 

social, astfel încât gândul de a se implica într-o con-

versație cu străinii din piață (precum Pavel) îi spe-

rie de moarte și devine ceva ce trebuie evitat. 

De aceea, problema este evidentă – trebuie să 

existe un echilibru între cele două. Dar unde putem 

vedea acest echilibru pus în practică? Cel mai bine 

îl putem vedea în viața apostolului Pavel. Eu cred că 

Pavel se va dovedi pentru noi un exemplu deosebit 

de prețios, pe care să îl urmăm în această reconcili-

ere atât de necesară dintre cei doi prieteni, teologia 

și evanghelizarea, care au fost separați și portreti-

zați adesea ca dușmani. 

PRINCIPIUL IMITĂRII 

În primul rând, trebuie să spun câteva cuvinte 

despre principiul imitării, care se găsește peste tot 

în Scriptură. Acest principiu este atât de puternic și 

de extensiv, încât am putea spune, într-un anume 

sens, că întreaga viață creștină trebuie trăită imi-

tându-i pe alții (Matei 11:29-30; Ioan 13:14; Rom. 15:1-

4; Efes. 5:1-2; Filip. 2:5; 1 Tes. 1:6; 1 Petru 2:21; 4:1; 
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1Ioan 3:16). Fără îndoială, Ioan insistă că, „noi am 

cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat vi-

ața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața 

pentru frați” (1 Ioan 3:16). De la Isus învățăm noi 

cum să suferim, cum să fim smeriți, cum să manifes-

tăm dragoste, sacrificiu de sine, cum să ne închinăm 

și cum să trăim vieți sfinte. Hristos este exemplul 

nostru, mai presus de oricine altcineva. 

De asemenea, acest principiu este prezentat 

într-o modalitate generală prin multele exemple de 

relații de imitație din Scriptură. Suntem chemați să 

imităm „bisericile lui Dumnezeu” (1 Tes. 2:14); Timo-

tei trebuia să fie un exemplu pentru cei care se uitau 

cu dispreț la tinerețea lui (1 Tim. 4:12), iar tinerii, în 

general, sunt chemați să urmeze acest îndemn și să 

trăiască vieți exemplare înaintea restului bisericii 

(Tit 2:6-8). Noi suntem chemați să îi imităm pe cei 

care au demonstrat perseverență (Evrei 6:12), să 

imităm credința învățătorilor și a predicatorilor 

noștri (Evrei 13:7), să imităm perseverența profeți-

lor (Iacov 5:10) și exemplele sfinte ale liderilor care 

au primit însărcinarea sfântă de a păstori turma lui 

Dumnezeu (1 Petru 5:3). 

Se poate vedea cu ușurință că Scriptura este lite-

ralmente saturată de acest principiu al imitației. To-

tuși, în ce privește subiectul nostru, Pavel reiese ca 

un exemplu uimitor al tocmai acestui tip de echilibru 
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de care biserica are nevoie disperată. Din acest mo-

tiv, trebuie să Îi fim mulțumitori lui Dumnezeu pen-

tru că Pavel spune în Scriptură: „călcați pe urmele 

mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos”. 

O IMITAȚIE A LUI PAVEL 

În înțelepciunea Sa, Dumnezeu l-a făcut pe Pa-

vel să fie un exemplu pe care noi să îl urmăm (1 Cor. 

11:1). El știa că vom avea nevoie de exemple dintre 

oameni, pe care să le urmăm. Pentru un motiv 

inexplicabil, Biserica a manifestat adesea tendința 

de a se abate într-o nefericită dihotomie a separării 

teologilor de misionari. Îmi amintesc că vizitam 

cândva un seminar teologic din Dallas alături de so-

ția mea și de alte persoane. Eram acolo pentru a vi-

zita librăria lor, pentru a vedea biblioteca școlii și a 

arunca o privire în jur. Am avut cumva șansa să vor-

besc cu unul dintre profesorii de teologie din acel 

campus. A fost o conversație foarte plăcută. La un 

moment dat, l-am întrebat ce crede despre evan-

ghelizare și când a fost ultima dată când și-a mărtu-

risit credința. Spre surprinderea noastră, profeso-

rul a fost destul de onest (nu că ne așteptam să 

mintă) și ne-a spus că nu-și mai amintea când își 

mărturisise ultima dată credința! Apoi ne-a spus că 

avea nevoie să se coboare din „turnul de fildeș al te-

ologiei”. De asemenea, a spus că ar trebui să îi pu-

nem aceeași întrebare oricărui profesor din acel 
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campus și că i-ar face un mare bine seminarului să 

fie provocat în acest domeniu.  

Această conversație cu un profesor de seminar 

teologic este emblematică pentru un simptom răs-

pândit în bisericile evanghelice și în colegiile și se-

minariile teologice. Dar nu așa ar trebui să stea lu-

crurile. Scriptura afirmă clar că Dumnezeu ni l-a 

oferit pe apostolul Pavel ca pe un exemplu de imitat 

(1 Cor. 4:16; 11:1; Filip. 3:17; 4:9; 1 Tes. 1:6; 2:10-14; 2 

Tes. 3:7-9; 1 Tim. 1:16). Aceste pasaje oferă dovezi 

ample că Scripturile ne învață să-L imităm pe Dum-

nezeu și pe slujitorii Lui, mai ales atunci când imita-

rea lor este biblică și ne conduce la a fi mai asemă-

nători lui Hristos. 

În Capitolul 6, intitulat „Misiunea Omului Nou”, 

ne vom îndrepta atenția către Pavel ca misionar și 

lucrător în ogorul lui Dumnezeu. Aici, totuși, vom 

începe să privim la exemplul lui ca teolog. Rigoarea 

teologică a lui Pavel este ceea ce l-a făcut misiona-

rul și evanghelistul pe care toți îl admirăm.  

Mai mult decât atât, va deveni evident că Pavel 

este teologul care a lucrat „mai mult decât toți cei-

lalți” în cauza Evangheliei. Așadar, pentru a înțe-

lege mai bine exemplul lui Pavel și astfel să facem 

ca el să ne învețe cum să aducem alături cele două 

discipline, trebuie să înțelegem întreg portretul pa-

ulin. 
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PAVEL, TEOLOGUL 

Orice persoană care studiază teologia știe că lu-

crurile pe care Pavel le-a scris sunt bogate, pro-

funde, extensive și intense. Epistola către Romani 

este o capodoperă literară și teologică. Stilul lui este 

direct și totuși elocvent și provocator din punct de 

vedere teologic. Scriind mai mult decât orice alt au-

tor al Noului Testament, sub inspirația Duhului 

Sfânt, Pavel ne-a lăsat o adevărată comoară de re-

velație divină. 

De asemenea, el a chemat Biserica la un nivel 

înalt de profunzime și precizie teologică. Pentru Pa-

vel, Biserica era prima și cea dintâi păstrătoare a 

adevărului divin: 

„Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te 

porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica 

Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia ade-

vărului” (1 Tim. 3:15). 

Din acest motiv, Pavel, asemenea celorlalți au-

tori ai Noului Testament, a dorit ca toți cei care ur-

mau să explice Scripturile, să fie gata să predice Cu-

vântul lui Dumnezeu la cel mai înalt nivel și cu cea 

mai mare precizie posibilă. El i-a scris lui Timotei, 

îndemnându-l: „Caută să te înfățișezi înaintea lui 

Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-

are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cu-
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vântul adevărului” (2 Tim. 2:15). Predicatorul Cu-

vântului lui Dumnezeu nu trebuia să fie nepregătit 

sau iresponsabil în mânuirea Scripturii, lucru care 

nu ar duce decât la pierzare (2 Petru 3:16). El trebuia 

să fie serios, sobru și vigilent în toate disciplinele 

spirituale, în special în învățăturile teologice, doc-

trinare și exegetice (1 Tim. 4:16). 

Motivul pentru care Pavel face acest apel la 

atenție, precizie și acuratețe nu s-a născut dintr-un 

fel de joc teologic pe care îl constatăn în multe din-

tre cercurile academice de astăzi, ci, așa cum textul 

de mai jos ne va demonstra, provine din conștienti-

zarea pericolelor reale din tărâmul spiritual, care 

amenințau sănătatea și supraviețuirea Bisericii. În-

vățătorii de orice fel au fost întotdeauna gata să dis-

tragă atenția Bisericii și să caute să îi îndrepte pe 

ucenici pe căi care să-i ducă departe de învățătura 

sănătoasă. 

Pavel i-a avertizat pe prezbiterii din Efes cu pri-

vire la acest lucru, insistând înaintea lor cu lacrimi 

profetice și avertizându-i de „lupii” care se vor ri-

dica dintre ei (F.A. 20:25-32; 1 Tim. 3:3-7; 2 Tim. 3:1-

9). Pentru a vedea mai departe preocuparea lui Pa-

vel pentru fidelitate biblică, teologică și eclezială, 

trebuie luate în considerare câteva pasaje impor-

tante, după cum urmează: 
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„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și 

de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să 

dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul 

lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoi-

nic pentru orice lucrare bună” (2 Tim. 3:16-17). 

„Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și îna-

intea lui Hristos Isus, care are să judece viii și 

morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: pro-

povăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la 

timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu 

toată blândețea și învățătura. Căci va veni vre-

mea când oamenii nu vor putea să sufere învă-

țătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să 

audă lucruri plăcute și își vor da învățători 

după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la 

adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închi-

puite” (2 Tim. 4:1-4). 

„Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndem-

nare și la învățătura pe care le-o dai altora. Nu 

fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a 

fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de 

către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă 

aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, 

pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii 

cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învă-

țăturii pe care le-o dai altora: stăruiește în 

aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei 

mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă” (1 

Tim. 4:13-16). 

Pavel însuși era un teolog, o minte strălucită în 

cunoașterea biblică. El și practica ceea ce predica. 
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Preocuparea lui pentru teologie nu era doar una po-

lemică, ci ea era înrădăcinată în geniul teologic, re-

ligios și literar dat de Dumnezeu. Mulți au remarcat 

impactul teologic al lui Pavel asupra Bibliei, dar tre-

buie remarcat impactul lui asupra întregii lumi teo-

logice de după el. Geniul lui literar a influențat într-

un mod hotărâtor lumea literaturii. Renumitul isto-

ric Phillip Schaff remarca următoarele despre ge-

niul literar al lui Pavel: 

„Stilul lui Pavel este bărbătesc, curajos, eroic, 

agresiv și războinic. Cu toate acestea, el este 

uneori tandru, delicat, gentil, câștigând sufle-

tul… Zelul lui fierbinte și plinătatea de idei se re-

varsă, fără a afecta regulile obișnuite ale gra-

maticii. Logica sa este zdrobitoare. El abundă în 

argumente atent alese, în antiteze puternice, în 

asalturi impetuoase, tranziții abrupte, întorsă-

turi neașteptate, străluciri în zigzag, întrebări și 

exclamații surprinzătoare. Este dialectic și ar-

gumentativ, iubește lucrurile logice, frazele ce 

conțin aparente paradoxuri și jocuri de cu-

vinte. El rezonează din Scriptură, pleacă de la 

premise și le conduce la concluzii. El își pune la 

zid oponenții fără milă și îi reduce la tăcere, fără 

însă a-și construi o personalitate din aceasta. Îi 

sunt familiare armele ascuțite ale ironiei și sar-

casmului, dar le ține mereu în frâu și le folosește 

atent, doar când este nevoie. El insistă în argu-

mentațiile sale folosindu-se de apeluri la inimă 

și de izbucniri de oratorie cerească. El nu este 
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niciodată lipsit de viață, și niciodată nu irosește 

cuvintele. Este scurt, abrupt și pune punctul pe 

i. Stilul său direct îl face uneori mai greu de în-

țeles, așa cum este cazul, într-o anumită mă-

sură, cu stilul similar al lui Tucidides, Tacitus și 

Tertullian. Cuvintele sale sunt precum o ar-

mată de războinici în marș, pornită spre victo-

rie și spre a aduce pacea. Ele sunt ca un torent 

de munte care aleargă în cascade înspumate, 

peste stânci, apoi se liniștesc curgând peste 

câmpii verzi, sau ca o furtună care se încheie cu 

o ploaie înviorătoare și cu un soare strălucitor”. 

DEDICAREA LUI PAVEL FAȚĂ DE ADEVĂR 

Ceea ce este remarcabil la Pavel este că, în ciuda 

cunoștinței sale vaste, ea niciodată n-a rămas doar 

la nivel intelectual. Pentru el, ceea ce învățase des-

pre Dumnezeu provenea de la Dumnezeu și avea să 

fie protejat ca acel lucru care fusese încredințat lui 

de către Dumnezeu (1 Tim. 1:11; 2:7; 6:20; Tit 1:3). Pa-

vel le scria Galatenilor: „Fraților, vă mărturisesc că 

Evanghelia propovăduită de mine nu este de obâr-

șie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am 

învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui 

Isus Hristos” (Gal. 1:11-12). 

Epistola către Galateni este probabil una dintre 

cele mai puternice scrieri în care vedem pusă în ac-

țiune dedicarea lui Pavel față de adevăr și îndeo-

sebi față de adevărul Evangheliei. Pavel putea 



146 CONVERTIT  |  RAMOS 

spune că el slujise așa încât să-și păstreze conști-

ința curată atât înaintea lumii, cât și în Biserică (F.A. 

23:1; Rom. 9:1; 1 Cor. 1:12; 1 Tim. 1:5, 19; 2 Tim. 1:3).  

Capitolul 2 al Epistolei către Galateni ne pre-

zintă o întâlnire faimoasă și explozivă între doi 

stâlpi ai Bisericii primare, Petru și Pavel.  

Alături de sublinierea dedicării lui Pavel pentru 

adevăr, eșecul lui Petru descris în Epistola către 

Galateni ne amintește că toți oamenii sunt supuși 

greșelii, chiar și apostolii, căci nu este niciun om 

perfect, cu excepția lui Hristos.  

Cu toate acestea, în Galateni 2:12-14, Pavel își 

testează dedicarea față de Evanghelia apostolică 

atunci când îl confruntă pe Petru, care era, la rân-

dul lui, prețuit în Biserică pentru slujirea și autori-

tatea sa apostolică (cf. Galateni 2:7): 

„În adevăr, înainte de venirea unora de la Ia-

cov, el mânca împreună cu Neamurile; dar 

când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, de 

teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au 

început să se prefacă și ceilalți Iudei, așa că 

până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei 

lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept 

după adevărul Evangheliei, i-am spus lui 

Chifa în fața tuturor: ‚Dacă tu, care ești Iudeu, 

trăiești ca Neamurile, și nu ca Iudeii, cum le si-

lești pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?’” 

(Gal. 2:12-14). 
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Pavel nu ar fi sacrificat niciodată adevărul de 

dragul prietenilor. El nu era dispus să sacrifice ade-

vărul Evangheliei nici măcar din dorința de a nu 

provoca valuri printre colegii săi apostoli, chiar și 

atunci când aceasta implica pe cineva care îi fusese 

prezentat ca superior (Gal. 2:6-10). Petru era foarte 

stimat în Biserică. El era unul dintre cei dintâi uce-

nici care umblaseră cu Isus de la început și care Îl 

văzuseră pe Domnul schimbat la față, pe munte. 

Prin comparație, Pavel nu era decât un nou venit 

(Matei 17:1-13). Părea că Pavel se născuse după vre-

mea cuvenită (Gal. 1:15), dar, pentru el, acestea nu 

contau. Singurul lucru care avea valoare era că fu-

sese un vas ales de Hristosul înviat, care îl chemase 

să fie un apostol pentru Neamuri și îi încredințase 

tainele Evangheliei (cf. Efes. 3:1-8). Pavel a spus: 

„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori 

ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui 

Dumnezeu” (1 Cor. 4:1).  

Indiferent dacă era vorba de Petru sau de vreun 

alt lider al Bisericii, Pavel a refuzat să compromită 

adevărul Evangheliei chiar și pentru o clipă (Gal. 

2:5). El a văzut că acțiunile lui Petru nu erau în acord 

cu adevărul Evangheliei, și nu a avut de ales decât 

să înfrunte ipocrizia lui Petru, pentru că era vred-

nic de mustrat. Dedicarea lui Pavel față de adevărul 

biblic era atât de fermă, încât atunci când Evanghe-
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lia era subminată, el nu avea să ezite să apere ade-

vărul chiar cu prețul important al relațiilor pămân-

tești cu ceilalți apostoli. Aceasta este ceea ce face 

dedicarea lui Pavel față de adevăr atât de pătrunză-

toare, pentru că el a trăit ceea ce a scris în primele 

versete ale Epistolei către Galateni: „Dar chiar dacă 

noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propo-

văduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care 

v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” (Gal. 1:8). 

Pavel avea să apere Evanghelia chiar cu costul rela-

țiilor, prietenilor și a oportunităților de slujire. 

Chiar dacă, făcând aceasta, nu i-a fost nici ușor și 

nici confortabil, era un lucru necesar. 

Pentru Pavel, a fi teolog nu însemna să stea în 

spatele unui birou, într-o încăpere cu aer condițio-

nat, la vreun seminar teologic, de unde să se implice 

în polemici de subsol și în discuții teologice seci cu 

învățați pe care nu i-ar fi întâlnit niciodată în per-

soană. Pentru Pavel, teologia era o chestiune care ți-

nea de sfințirea adevărului, de ocrotirea și lupta in-

tensă pentru apărarea lui (Filip. 1:7, 15, 27). Acest lu-

cru era, de altfel, parte din învățătura lui Pavel des-

pre omul nou, omul creat în Hristos Isus. Gândirea 

omului nou produce o ambiție sfântă și un zel pen-

tru adevăr. 

Este trist că astăzi sunt mulți credincioși cu ini-

mile pline de zel pentru străduință evanghelistică, 
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dar care au mințile goale de cunoștința sfântă a ade-

vărului, lucru care nu constituie deloc o virtute (1 

Cor. 15:34). Ei ratează să-și recunoască chemarea, 

de a fi credincioși uniți cu Hristos prin credință și 

scoși din Adam, fiind omul cel nou al lui Dumnezeu, 

omul nou în Hristos, care se „înnoiește spre cunoș-

tință, după chipul Celui ce l-a făcut” (Col. 3:10).  

De aceea, în gândirea omului nou trebuie să 

existe sfințenie și o dragoste pentru adevăr. Pavel îi 

caracterizează pe cei care vor pieri la sfârșitul vea-

cului și din mâinile „celui nelegiuit” ca fiind cei care 

„n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântu-

iți” (2 Tes. 2:10, subl.). 

În gândirea omului nou, care este „în Hristos” și 

înnoit de Dumnezeu la o cunoaștere a Lui, Creatorul 

omului nou, trebuie să existe o dragoste față de ade-

văr. Vom vedea această dragoste în acțiune, des-

crisă în Capitolul 6, manifestându-se prin ascultare 

față de adevăr. Pavel le vorbea Efesenilor despre 

acest lucru, după ce i-a îndemnat să nu mai umble 

ca Neamurile, „în deșertăciunea minții lor”: 

„Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos; dacă, cel 

puțin, L-ați ascultat, și dacă, potrivit adevărului 

care este în Isus, ați fost învățați, cu privire la 

felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați 

de omul cel vechi care se strică după poftele în-

șelătoare; și să vă înnoiți în duhul minții voas-

tre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut 
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după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și 

sfințenie pe care o dă adevărul” (Efes. 4:20-24). 

Niciodată nu este o trăsătură pozitivă să dispre-

țuiești cunoașterea, să o ignori sau să ai o aversiune 

față de lucrurile care țin de adevărul și învățătura 

biblică (1 Cor. 15:34). A manifesta împotrivire față 

de realitățile teologice care privesc mântuirea, pă-

catul, Iadul și chiar Persoana lui Dumnezeu, este 

ceva ce caracterizează o minte deșartă, o minte în 

vrăjmășie față de Dumnezeu (Rom. 1:30-31; Efes. 

4:17-18). A fi lipsit de cunoștință nu este în niciun fel 

o virtute. Cu toate acestea, multe biserici îi învață pe 

membrii lor despre „simplitatea care se găsește în 

Isus”, ca și cum aceasta ar avea de-a face cu igno-

ranța teologică și cu lenevia mintală. Departe de 

adevăr. Ignoranța, simplitatea și lipsa de discernă-

mânt nu sunt niciodată portretizate în Scriptură ca 

virtuți (Ps. 92:6). Cartea Proverbelor descrie igno-

ranța și lipsa de cunoaștere ca fiind trăsături ale na-

turii și stării mintale ale celor răi, care-și trăiesc vi-

ețile în lenevie și răzvrătire față de sfatul sau Cu-

vântul lui Dumnezeu: 

„Până când veți iubi prostia, proștilor? Până 

când le va plăcea batjocoritorilor batjocura, și 

vor urî nebunii știința?” (Prov. 1:22). 

„Atunci mă vor chema, și nu voi răspunde; mă 

vor căuta, și nu mă vor găsi. Pentru că au urât ști-

ința și n-au ales frica Domnului” (Prov. 1:28-29). 
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„Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine 

urăște mustrarea, este prost” (Prov. 12:1). 

Dacă punem în contrast această imagine a igno-

ranței, ceea ce descoperim este că persoana care iu-

bește cunoașterea lui Dumnezeu este caracterizată 

ca neprihănită (Ps. 119:66). O bună imagine a omului 

nou și a conformării lui față de Cuvântul lui Dumne-

zeu este prezentată în Psalmul 1. Persoana care re-

fuză să asculte la nebunia celor răi și la sfatul demo-

nic al celor lumești este portretizată ca binecuvân-

tată. El nu merge pe calea celor păcătoși și nu se 

așază alături de cei batjocoritori. Dimpotrivă, acest 

om binecuvântat este saturat de cunoașterea lui 

Dumnezeu: „își găsește plăcerea în Legea Domnu-

lui, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!” (Ps. 1:2). Pasa-

jele din Proverbe prezentate mai sus ne arată clar 

că naivitatea, simplitatea și disprețul față de cu-

noaștere conduc la stupiditate, nebunie, batjoco-

rire și la o viață lipsită de disciplină. 

Întorcându-ne la Pavel, nu este de mirare că 

același apostol care era atât de zelos să ne lase moș-

tenirea mai multor călătorii misionare ce au influ-

ențat întregul Imperiu Roman, ne cheamă să gân-

dim spre gloria Domnului. Pentru a ilustra centrali-

tatea teologică totală a acestui om, ar trebui să pri-

vim la ultimele epistole ale lui Pavel. În aceste epis-

tole pastorale, se poate citi concentrarea neobosită 
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a lui Pavel pe doctrina, învățătura și adevărul Cu-

vântului lui Dumnezeu. 

Pavel își începe prima epistolă către Timotei cu 

avertismentul către  tânărul păstor cu privire la pe-

ricolele teologice și ale celor care predică „altă în-

vățătură” (1 Tim. 1:3). El îl învață cu înțelepciune pe 

Timotei să nu aibă nimic de-a face cu „flecării” (1 

Tim. 1:3-7) care conduc la mândrie și ignoranță. 

Acelea erau devieri de la modelul pe care Pavel i-l 

dăduse lui Timotei și pe care îl îndemna ca, la rân-

dul lui, să-l dea altora (2 Tim. 2:2). Erau coruperi ale 

adevărului, care duceau chiar la apostazie (1 Tim. 

1:19-20). Pavel voia ca Timotei să fie un învățător „în 

adevăr” (1 Tim. 2:7). În ce privește dedicarea față de 

Hristos, în credință, Timotei era chemat să fie devo-

tat mărturisirii lui Hristos în adevăr. 

Pur și simplu există o abundență de pasaje bi-

blice în aceste prețioase epistole pastorale, unde îl 

vedem iarăși și iarăși pe Pavel subliniind din plin 

nevoia de rigoare, fidelitate și persistență teologică. 

În ce privește aceste îndemnuri de a avea o gândire 

corectă teologic, Pavel îl cheamă pe Timotei să se 

îmbibe în învățătura sănătoasă: „Pune-ți pe inimă 

aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pen-

tru ca înaintarea ta să fie văzută de toți” (1 Tim. 4:15). 

Expresia „pune-ți pe inimă” are sensul literal de „fii 

plin de aceste lucruri”, și este o chemare la dedicare 
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completă. Această dedicare totală se aplica îndem-

nului de mai devreme adresat de Pavel lui Timotei, 

de a fi „un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te 

hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învăță-

turi, pe care ai urmat-o până acum” (1 Tim. 4:6). In-

diferent cât de ocupată avea să fie biserica, cu toate 

activitățile ei, Timotei nu trebuia să abandoneze cu 

niciun chip această parte esențială a dedicării și 

disciplinei lui. Timotei avea să fie eficient în lucra-

rea Evangheliei doar în măsura în care lua aminte la 

sfatul lui Pavel de a fi dedicat în a face „lucrul unui 

evanghelist” (2 Tim. 4:5) și în a se antrena pe sine în 

evlavie, prin ucenicia doctrinară. Dacă Timotei ar fi 

înclinat prea mult către una dintre cele două, s-ar fi 

regăsit foarte repede într-o stare lipsită de echili-

bru, atât în evlavia personală, cât și în slujirea pas-

torală către Biserică. 

Astăzi, atunci când ne uităm la chestiunile le-

gate de menținerea unui echilibru între gândire și 

misiune, acesta este tocmai tipul de dedicare de 

care avem nevoie pentru a fi administratorii cre-

dincioși ai tainelor lui Dumnezeu. Dacă vrem să că-

pătăm acest echilibru, trebuie să gândim profund, să 

studiem din greu, să ne îmbibăm în doctrinele Scrip-

turii și să insistăm în toate acestea. Nu putem ocoli 

gândirea, în drumul nostru de a face lucrarea. Nu pu-

tem sacrifica teologia pe altarul zelului. Aceasta este 

singura cale prin care putem să ajungem eficient la 
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cei pierduți. Dacă nu ajungem la ei cu adevărul teo-

logic, nu le slujim într-o modalitate care să fie pe 

placul lui Dumnezeu. Dacă nu facem lucrarea lui 

Dumnezeu în felul prescris de Dumnezeu, de fapt 

nu facem lucrarea Lui. 

Este ușor să tratăm acest act de echilibrare și de 

unire a specificității teologice cu credincioșia și ze-

lul evanghelistic ca și cum el ar exista în diverse 

grade. Există unii pe care Dumnezeu îi va chema să 

studieze la seminarii teologice și să aspire la sluji-

rea de prezbiter sau păstor, în timp ce alții se vor de-

dica pe ei înșiși cauzei misionare și slujirii bisericii 

prin evanghelizare. Dar indiferent la ce nivel și în 

ce fel ne implicăm în lucrare, trebuie ca, pentru pu-

ritatea Bisericii și spre gloria lui Dumnezeu, să cău-

tăm să devenim tot mai supuși modelelor Scripturii, 

așa cum am văzut în cazul lui Pavel, care nu a arun-

cat vorbe în vânt și nici nu s-a așteptat ca alții să 

facă acest lucru. 

Cei care se străduiesc din răsputeri să implice 

atât gândirea cât și misiunea în slujirea lor evan-

ghelistică au fost adesea răsplătiți cu mari roade 

spirituale. Jonathan Edwards a fost unul dintre 

cele mai mari exemple extra-biblice ale acestui 

adevăr. În fapt, nu ne-ar ajunge timpul să vorbim 

despre toți acei evangheliști care, de-a lungul isto-

riei Bisericii, au demonstrat un zel asemănător în a 
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împleti gândirea și misiunea omului nou. În cartea 

sa, Jonathan Edwards, Evangelist, John Gerstner 

scria despre acest echilibru din viața lui Edwards. 

El era un păstor devotat în mod egal preciziei teolo-

gice a Evangheliei și înaintării ei. Gerstner arată că, 

în lucrarea de evanghelizare, Edwards slujea fără 

ezitare, cu o precizie intelectuală puternică, cu des-

crierile sale precise și înfricoșătoare ale Iadului 

(alături de alte doctrine), înaintea unor oameni care 

adesea răspundeau cu o credință mântuitoare:  

„Ceea ce trebuie să fi fost în special înfricoșător 

pentru audiența lui Edwards, care auzea repre-

zentările lui grafice fără milă ale Iadului, era 

conștientizarea că ei nu ascultau un predicator 

care căuta senzaționalul, străduindu-se să pro-

ducă efecte superficiale, ci se aflau înaintea 

unui om intelectual, prodigios, mânat de cel 

mai curat zel moral, care căuta să zugrăvească 

înaintea lor, cât mai adecvat, un adevăr tran-

scendent îngrozitor”.2 

Pentru credinciosul care nu dorește să se im-

plice în toate ismele și schismele din biserică, ar tre-

bui să facem avertizarea că astfel de oameni sunt 

departe de modelul biblic. Ca în cazul apostolilor 

care au fost chemați, învățați și trimiși de El, Isus a 

 
2 John H. Gerstner, Jonathan Edwards, Evangelist. Soli Deo Gloria 1995; p. 

24. Nu poate exista nicio îndoială că Edwards a fost unul dintre cei mai 

profunzi teologi din istoria Bisericii, dar în același timp unul dintre cei mai 

mari evangheliști. El este un bun exemplu de teolog și misionar. 
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predicat adesea învățături teologice dificile despre 

natura Împărăției, starea și depravarea omului, na-

tura vremurilor sfârșitului și multe alte lucruri pe 

care oamenii le găsesc dificil de înțeles. Dacă vrem 

să fim biblici, dacă dorim să fim cu adevărat amba-

sadori ai lui Hristos, reprezentanții Lui, robi în 

slujba Lui, care nu au drepturi, trebuie să ne confor-

măm modelului pe care îl vedem în Pavel și în Isus, 

ca și în toți ceilalți apostoli și evangheliști din Scrip-

tură. Autorul Epistolei către Evrei ne cheamă toc-

mai la acest standard: „Aduceți-vă aminte de mai 

marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumne-

zeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului 

lor de viețuire, și urmați-le credința!” (Evrei 13:7). 

Apoi Pavel a înțeles că tocmai acesta era rolul 

lui. El a înțeles că era un rob al lui Dumnezeu și al lui 

Hristos, că fusese răscumpărat cu un preț și că viața 

nu-i mai aparținea. El știa că, fiind o făptură nouă în 

Hristos Isus, el aparținea acum poporului nou al lui 

Dumnezeu; că fusese luat din Adam și așezat în 

Hristos. Ca apostol al Bisericii, Pavel ne-a lăsat un 

model clar de evanghelizare teologică, pe care, cre-

dincioși fiind, am fi înțelepți dacă l-am urma și ne-

buni dacă l-am ignora. 
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CAPITOLUL 6.  

MISIUNEA OMULUI NOU  
 

„Orice evanghelizare autentică este teologie în 

acțiune”. - J.I. Packer 

 

Continuând să reflectăm la imitarea lui Pavel ca 

model de gândire și acțiune, privim către un om a 

cărui trudă în lucrarea Evangheliei egalează exe-

geza sa teologică elaborată și prezentarea Evanghe-

liei. De asemenea, după cum, în Hristos, omul rege-

nerat este înnoit în domeniul gândirii sale, el este 

înnoit și în ceea ce privește misiunea lui. Înainte de 

a privi la Pavel ca misionar, trebuie să explorăm în 

ce constă misiunea unei persoane care se găsește în 

Hristos.  

În esență, trebuie să ne punem această între-

bare mai largă: „Din ce constă viața în Hristos?” 

Cum s-au schimbat comportamentul și scopurile 

noastre, ca parte din ființa noastră în Hristos? 

Odată ce trecem de la Adam la Hristos, înțelegem 

noi scopul și misiunea noastră? Mai mult, atunci 

când conștientizăm conținutul teologic al Evanghe-

liei, cum ar trebui să-l transmitem altora? 
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OM NOU - MISIUNE NOUĂ 

Dacă ar fi să mergem la o persoană obișnuită de 

pe stradă, și să o întrebăm care este vocația ei, ar pu-

tea să ne spună că acum studiază și că dorește să 

aibă o carieră.  

Unii ar putea să creadă că întrebarea s-ar referi 

la ultima lor vacanță, întrucât cuvântul vocație 

aproape că a dispărut din conversațiile noastre de 

astăzi. Atunci când oamenii se gândesc la vocația 

lor, ei ar putea să se gândească la o carieră pe care 

ar vrea să o aibă cândva, dar, dincolo de asta, cu-

vântul și-a pierdut pur și simplu puterea. Astăzi, el 

a fost asociat aproape în sinonimie cu ocupația sau 

slujba, dar, la început, cuvântul vocație avea mai 

mult de-a face cu o chemare decât cu un serviciu. În 

plus, întrucât cuvântul trebuia asociat cu o che-

mare, el implica existența unei chemări, dar de la 

cine și pentru ce? Dicționarul Webster (Webster's 

New World Dictionary) arată că rădăcina cuvântu-

lui face referire în special la o chemare divină sau 

religioasă.1 

Încă de la începutul implicării mele în biserică, 

am fost deopotrivă impresionat și dezamăgit de fe-

lul cum am văzut conceptul de vocație tratat în 

practică. Întotdeauna am fost impresionat să văd 

 
1  Webster’s New World Dictionary of American English, Third College Edi-

tion (1988). 
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credincioși motivați de o chemare divină la misi-

une, lucrare pastorală, sau la vreun fel de slujire în 

biserică ori în afara ei, ca în cazul oamenilor de afa-

ceri. Dar am fost și dezamăgit și cumva surprins de 

numărul mare de credincioși care par să nu aibă ni-

cio vocație sau chemare. Unii oameni mi se par 

chiar plictisiți, lipsiți de scop și fără vreun țel real în 

viață. Totuși, în Hristos, scopul este esențial, pentru 

că am fost convertiți cu un scop, un scop măreț. 

Toate lucrurile legate de direcția și scopul vieți-

lor noastre s-au schimbat în Hristos. În misiunea 

omului nou vedem efectele minunate ale harului 

suveran, căci doar prin harul lui Dumnezeu putem 

aspira la ceva de valoare sau care Îl glorifică pe 

Dumnezeu. Ar trebui să nu uităm că, înainte de con-

vertirea noastră, traiectoria noastră în Adam, cu 

ambițiile noastre păcătoase, îndreptate împotriva 

lui Hristos și neevlavioase, este revelată clar în Cu-

vântul lui Dumnezeu. Toate scopurile noastre pă-

mântești erau la fel de rele ca și mințile noastre de-

pravate. În Adam, eram sortiți pieirii. Mergeam 

după cursul acestei lumi (Efes. 2:1-3), ne aflam în ro-

bie față de cel rău (1 Ioan 5:19), eram sub mânia lui 

Dumnezeu (Ioan 3:36) și alergam după vânt în vie-

țile noastre deșarte (Ecl. 2:11). 

Un lucru care m-a izbit întotdeauna în ceea ce 

privește convertirea are de-a face cu scopul ei. 
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După ce am devenit creștin, îmi amintesc claritatea 

remarcabilă a scopului nou care mi-a inundat min-

tea, la vârsta de 19 ani. N-a fost la mijloc niciun pro-

ces îndelungat de deliberare, niciun program în 12 

pași, nici măcar un curs de ucenicizare care să mă fi 

învățat pentru prima dată în viață că am un scop. 

Chiar dacă n-aș fi putut să îl articulez cu precizie în 

acele prime zile ale vieții mele de credință, ceea ce 

inima îmi spunea constituia tema primei întrebări 

din cunoscutul Catehism Scurt de la Westminster: 

„Care este principalul scop al omului?” Răspuns: 

„Să Îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pe 

veci!” 

Pe cât de simplu este răspunsul din acest cate-

hism, pe atât reflectă cu acuratețe învățătura Scrip-

turii despre scopul ultim al tuturor lucrurilor, 

anume gloria lui Dumnezeu. Impulsurile inițiale ale 

convertirii au revelat în viața mea un zel către a da 

expresie acestui principiu al preamăririi și glorifi-

cării (și astfel al bucuriei) lui Dumnezeu. Întrucât 

am devenit un om nou, am primit o nouă misiune 

sau, așa cum am spus mai sus, o nouă vocație, o che-

mare divină de a-L glorifica pe Dumnezeu. 

Motivația din spatele acestei reflecții prelimi-

nare ține de faptul că mulți creștini uită de acele im-

pulsuri inițiale (care cred că sunt biblice) ce le sunt 

date adesea la convertire. La răscumpărare, un fiu 
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sau fiică a lui Adam primește o inimă nouă, o gân-

dire nouă, o misiune nouă și un scop nou. Pe cât de 

absolut și concret este că, la convertire, traiectoria 

noastră păgână se sfârșește, pe atât este adevărat că 

în acel moment începe traiectoria noastră îndrep-

tată către Dumnezeu. În Hristos avem standarde 

morale și etice noi, convingeri noi, inimi noi, relații 

noi și o nouă gândire despre lume și viață, care ali-

mentează noua noastră misiune de a-L glorifica pe 

Dumnezeu. 

Misiunea omului nou poate fi sumarizată folo-

sind cuvintele lui Isus, „Vino după Mine!” (Matei 

4:19). Noi nu mai urmăm cursul acestei lumi rele. Nu 

ne mai odihnim la sânul celui rău. Acum avem Cu-

vântul lui Dumnezeu, care este puterea ce ne influ-

ențează. Nu mai trăim ca niște copii ai mâniei, ci 

suntem copii ai lui Dumnezeu și, de aceea, nu mai 

umblăm pe căile zadarnice, lipsite de scop, ale pă-

rinților noștri, ci suntem chemați să trăim la fel ca 

El (1Ioan 2:6), căci acum mergem după Hristos. 

În Capitolul 5 am discutat despre gândirea 

omului nou, urmând exemplul lui Pavel, ca teolog. 

Prin harul lui Dumnezeu, îl vom imita pe Pavel prin 

a avea mințile tot mai înnoite, prin a avea o gândire 

folosită spre gloria lui Dumnezeu, prin a îmbrățișa 

o viață de specificitate teologică, și pentru a avea 

deopotrivă lumină și căldură. Aici ne vom întoarce 
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la subiectul nostru, căci până acum ne-am uitat 

doar la jumătate din ce înseamnă omul cel nou. 

După ce am studiat viața și modelul lui Pavel, ca te-

olog, aici ne vom uita la Pavel ca misionar sau, mai 

bine spus, ca misionar–teolog. Analizând truda 

evanghelistică de o viață a lui Pavel, vedem un om 

cu un scop puternic în viață, total deosebit de ceea 

ce ar însemna să nu ai nici un țel în Hristos. 

PAVEL, EVANGHELIA ȘI BISERICA 

Aproape că se înțelege de la sine că ceea ce l-a 

făcut pe Pavel să fie un om energic era Evanghelia. 

Dar fiecare dintre noi este diferit în abilitatea lui de 

a îl imita pe Pavel – o mamă a cinci copii și un stu-

dent la seminarul teologic vor fi foarte diferiți în 

modalitățile în care vor reflecta principiile care au 

îmbogățit atât de mult viața lui Pavel și au făcut-o 

atât de roditoare. Dacă vedem măreția Evangheliei, 

totuși, cred că toți putem găsi în ea semnificație și 

scop. Sunt convins că, chiar dacă nu toți vom fi păs-

tori, învățători, teologi, misionari sau evangheliști, 

dacă totuși conștientizăm ceea ce Pavel denumea 

„tovarăș de jug” (Filip. 4:3), cu toții putem să ne des-

coperim vocația și chemarea de la Dumnezeu. 

Ca și Pavel, misiunea omului nou este legată de 

Evanghelie. În Epistola către Filipeni, putem avea o 

imagine a unei biserici care înțelesese corect Evan-
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ghelia. Aceasta nu se datora faptului că fiecare per-

soană din acea biserică era misionar sau păstor, ci 

că fiecare avea un fel de participare sau „părtășie” 

la Evanghelie (Filip. 1:5). Exista o conexiune, o par-

ticipare, o părtășie în cauza înaintării adevărului 

Evangheliei. 

Acesta este felul în care ne descoperim scopul. 

Indiferent dacă, la fel ca Pavel, suntem dedicați și 

implicați în prima linie a Evangheliei, prin misiune 

și evanghelizare, sau dacă suntem chemați să trimi-

tem acei misionari, prin sprijinul nostru, cu toții ju-

căm un rol în înaintarea Evangheliei (Filip. 1:7; 4:15). 

Pavel scria: 

„O îndemn pe Evodia și o îndemn pe Sintichia 

să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat 

tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor 

acestora, care au lucrat împreună cu mine pen-

tru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tova-

răși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise 

în cartea vieții” (Filip. 4:2-3). 

Două lucruri învățăm din acest pasaj. Primul, că 

aceste femei nu trebuiau să fie alături de Pavel pe 

terenul de misiune pentru a fi considerate „tovarăși 

de lucru” și pentru a participa la „jugul Evanghe-

liei”. Fără îndoială că ele erau femei care îl ajutaseră 

pe Pavel prin a-i da ajutor în diverse modalități, 

probabil ajutând financiar, cu pregătirea călătorii-

lor, oferindu-i cazare și rugându-se pentru el. Ele au 
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jucat un rol semnificativ în lucrarea lui Pavel. Al do-

ilea lucru, că nu trebuie să deducem că Evodia sau 

Sintichia ar fi fost acum ineficiente, pentru că se 

aflau în biserică și aveau ele însele nevoie să 

crească spiritual. 

O componentă importantă în participarea la 

cauza Evangheliei ține întotdeauna de a lucra spre 

unitatea și întărirea bisericii locale. Pavel a încura-

jat biserica din Filipi să facă acest lucru: 

„Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de 

Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni 

să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să 

aud despre voi că rămâneți tari în același duh și 

că luptați cu un suflet pentru credința Evan-

gheliei” (Filip. 1:27). 

Într-un sens real, Pavel privea întreaga viață 

prin lentilele Evangheliei. El a avut o viață centrată 

pe Evanghelie. Cu cât biserica se întărea în unitate, 

dragoste, smerenie și asemănare cu Hristos, cu atât 

membrii ei aveau să reflecte mai mult ceea ce Evan-

ghelia era în acea biserică. Modalitatea în care ei se 

comportau unii cu alții oferea o mărturie despre 

puterea Evangheliei, anume mărturisea că ei fuse-

seră cu adevărat schimbați de Evanghelie și că ea 

era la lucru în ei pentru a-i face să trăiască niște vi-

eți vrednice de Evanghelia lui Hristos. Biserica din 

Filipi era părtașă străduințelor lui Pavel (1:30) și ei 

îi confirmaseră autoritatea apostolică (1:7). În timp 
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ce alții nu erau de acord, filipenii confirmaseră che-

marea suverană a lui Dumnezeu din viața lui, de a 

apăra Evanghelia inclusiv în perioadele de perse-

cuție și închisoare (1:12-18), iar Pavel i-a îndemnat 

să continue să lupte pentru Evanghelie prin felul în 

care ei se purtau unii față de alții în biserică (1:27; 

2:1-18). 

În acest fel, așadar, orice credincios poate sus-

ține Evanghelia, poate întări cauza ei și o poate îm-

podobi. Dacă lucrăm spre unitatea și puritatea Bise-

ricii, putem spune că ne străduim împreună în cre-

dința Evangheliei. 

Un alt lucru pe care-l putem vedea clar din rela-

ția lui Pavel cu biserica din Filipi constă din calita-

tea lui Pavel de membru al bisericii. Dincolo de au-

toritatea apostolică a lui Pavel, el nu a fost un cre-

dincios singuratic. Chiar dacă a avut parte de închi-

soare și persecuție, Pavel nu a fost un creștin izolat. 

Chiar și atunci când autoritatea sa apostolică a fost 

subminată de predicatorii mincinoși, el nu s-a izo-

lat de biserica locală. Acest lucru este o realitate ui-

mitoare, dacă ne gândim că unii pretinși credinci-

oși par să ignore astăzi importanța bisericii locale. 

În urmă cu câțiva ani priveam la o emisiune de știri 

care vorbea despre creșterea curentului „biserici-

lor online”, ceea ce presupune să te uiți la un servi-

ciu de biserică prin internet, în loc să mergi la locul 
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unde congregația se adună. În acel program era 

prezentat un tânăr care se dădea pe role în apropi-

erea unei plaje, iar în buzunar avea ceea ce el nu-

mea „biserica”, adică un dispozitiv iPod pe care-l 

folosea ca să privească la serviciile bisericii și să as-

culte predici. Problema acestei gândiri este că ea nu 

constituie modul în care Dumnezeu ne spune să ne 

adunăm împreună. Din punctul meu de vedere, 

aceasta este o tendință gravă și nefericită (ne vom 

întoarce la acest aspect în Capitolul 8). 

Unii merg mai departe, și cred că pot să renunțe 

complet la membralitatea și frecventarea bisericii 

locale, și că pot fi creștini pe cont propriu. Oamenii 

pot să își găsească mereu scuze - au fost răniți, au 

fost abuzați, nu cred în religia instituționalizată, nu 

cred în dărnicia pentru proiectul de construcție a 

clădirii bisericii, și lista poate continua. Dar Scrip-

tura pune un semn de întrebare în dreptul crești-

nismului oricăruia care nu este membru și supus 

autorității bisericii locale (Evrei 10:23-27). A merge 

pe o cale singuratică în credința creștină înseamnă 

a te afla pe calea apostaziei. Cu toate acestea, puțini 

sunt cei care tratează cu seriozitate avertismentul 

din Epistola către Evrei. 

Omul nou are o misiune nouă, iar acea misiune 

este inseparabilă de comunitatea lui, biserica lo-

cală. Noi am fost așezați în trupul spiritual al lui 
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Hristos la nivel universal, dar această realitate spi-

rituală este trăită în mod practic la nivel local, prin 

faptul că ne adăugăm unei biserici fizice, care ur-

mează principiile biblice ecleziastice. Pentru Pa-

vel, întreaga activitate misionară a fost făcută din 

biserică, prin biserică și pentru biserică (2 Tim. 

2:10). Dacă nu înțelegem această componentă cru-

cială, vom eșua să vedem dorința inimii apostolului 

Pavel. Astfel, este esențial ca, atunci când vrem să îl 

înțelegem pe Pavel ca misionar, să vedem legătura 

vitală pe care el o avea cu „bisericile lui Dumnezeu” 

(1 Cor. 11:16; 1 Tes. 2:14; 2 Tes. 1:4). Aceasta a fost o le-

gătură pe care el n-a frânt-o niciodată, indiferent 

cât l-a costat.  

PAVEL CA MISIONAR 

Unii oameni ar putea să și-l închipuie foarte re-

pede pe Pavel ca pe unul prea grăbit să se implice în 

evanghelizare, prea preocupat de doctrină, pole-

mici și apologetică pentru a-și părăsi preocupările 

sale studioase. Dar viața lui Pavel a fost constant 

una dinamică. El a fost un misionar-teolog care de-

opotrivă a umblat și a stat. Lui Pavel i-a păsat la fel 

de mult de lucrarea de răspândire a Evangheliei, pe 

cât a fost de pasionat de predicarea ei corectă. El a 

fost concentrat să înrădăcineze în mintea sa Evan-

ghelia, dar și să o ducă apoi înaintea lumii. Atunci 
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când ne uităm la truda misionară a apostolului Pa-

vel, concluzia inevitabilă pe care trebuie să o tra-

gem este că Pavel a fost un model incredibil de creș-

tin, în care a strălucit și a ars flacăra Evangheliei.  

În exemplul lui Pavel avem oportunitatea de a fi 

îndemnați, convinși și provocați să facem pentru 

Evanghelie oricât de mult ne stă în putință. Înainte 

de a ne uita la detaliile lucrării lui Pavel, trebuie să 

spunem ceva important despre originile chemării 

sale misionare. 

PAVEL - ALES DE HRISTOS 

Un citat interesant îi este atribuit lui Winston 

Churchill, despre care se spune că, vorbind unui 

grup de băieți de școală, în anul 1941, spunea: „Nu 

abandonați niciodată – niciodată, niciodată, nicio-

dată, niciodată, în niciun lucru, mare sau mic, larg 

sau îngust; niciodată să nu abandonați convingerile 

voastre despre onoare și bun simț. Nu vă plecați ni-

ciodată înaintea forței. Nu vă plecați niciodată în 

fața puterii aparent copleșitoare a vrăjmașului”. 

Pavel părea să aibă întotdeauna acest tip de oțel 

în esența sufletului său când era vorba de înainta-

rea cauzei Domnului său. Scopul lui era să-L facă 

cunoscut pe Hristos, să-i predice lumii lucrurile pe 

care Hristos i le dăduse și astfel să Îl preamărească 

pe Hristos, în viață sau în moarte (Filip. 1:20-21).  
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Pentru Pavel, orice părea să fie o putere aparent co-

pleșitoare în ce privește vrăjmașii Evangheliei pe 

care el îi avea de înfruntat, el îi întâmpina cu hotă-

rârea sa de neclintit: „pentru mine a trăi este Hristos 

și a muri este un câștig” (Filip. 1:21). Temelia acestui 

curaj nu stătea într-o simplă dorință de a lăsa în 

urmă o mărturie a zelului și a trudei arzătoare, ci Pa-

vel era mânat de dragostea lui Hristos, care îl ale-

sese și îl trimisese cu scopul de a-L preamări (1 Cor. 

5:14). Luca scria: 

„‚Doamne’, a răspuns Anania, ‚am auzit de la 

mulți despre toate relele, pe care le-a făcut omul 

acesta sfinților Tăi în Ierusalim; ba și aici are pu-

teri din partea preoților celor mai de seamă, ca 

să-i lege pe toți care cheamă Numele Tău’. Dar 

Domnul i-a zis: ‚Du-te, căci el este un vas, pe care 

l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea Nea-

murilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor 

lui Israel; și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere 

pentru Numele Meu’” (F.A. 9:13:-16). 

Nimic altceva nu l-ar fi deturnat pe Pavel de la 

pornirea lui împotriva creștinilor, pe drumul către 

Damasc, decât intervenția suverană a Domnului în-

viat, în gloria înălțării Sale. Din Filipeni 3:6, putem 

înțelege că Pavel considerase un act de mare mân-

drie să aducă biserica la ruină și durere. 

Totuși, acest ucigaș de creștini a fost transfor-

mat în prieten, creștin și plantator de biserici și, în 
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cel mai puternic înțeles posibil al cuvântului, el a 

fost pus deoparte pentru a fi un „vas ales” al Dom-

nului suveran (Gal. 1:15). În ce privește identitatea 

nouă a lui Pavel, Isus a spus: „el este un vas, pe care 

l-am ales”; în ce privește scopul, „ca să ducă Numele 

Meu”; în ce privește sfera de slujire, „înaintea Nea-

murilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Is-

rael”; și în ce privește prețul, „îi voi arăta tot ce tre-

buie să sufere pentru Numele Meu” (F.A. 9:15-16). 

Truda lui Pavel a fost neobosită, zelul lui contagios, 

hotărârea lui nezdruncinată, suferințele sale bru-

tale, metodologia lui cristocentrică, iar motivele 

sale o carte deschisă ca să fie citită de toți oamenii. 

Atunci când ne uităm la ce înseamnă toate aces-

tea pentru noi, trebuie să învățăm mai multe lu-

cruri. În primul rând, în eforturile noastre evanghe-

listice, trebuie să nu pierdem niciodată din vedere 

cine este Acela pe care noi Îl slujim. Pavel le spunea 

corintenilor: „de aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, 

neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, 

căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este ză-

darnică” (1 Cor. 15:58, subl.). În al doilea rând, tre-

buie să nu pierdem niciodată din vedere scopul 

nostru; nu trebuie să uităm niciodată că suntem 

chemați să slujim spre înaintarea cauzei lui Dumne-

zeu, care are un scop măreț și o finalitate anume 

pentru univers (1 Petru 1:13). În al treilea rând, Dum-

nezeu vrea ca noi, ca și Pavel, să fim sare și lumină 
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în această lume. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea 

să fim trimiși într-o lume ostilă (Rom. 8:36).  

În final, ceea ce ne va înrădăcina în aceeași mi-

siune evanghelistică, asemenea lui Pavel, este 

onoarea pentru care el a mers înaintea noastră, 

anume onoarea Numelui lui Hristos. 

În cea de-a treia epistolă a sa, Ioan l-a încurajat 

pe Gaius să fie receptiv față de cei care erau trimiși 

ca misionari sau evangheliști cu acest obiectiv: 

„Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot 

ce faci pentru frați; și pentru străini totodată. Ei 

au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bise-

ricii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, 

într-un chip vrednic de Dumnezeu; căci au ple-

cat pentru dragostea Numelui Lui, fără să pri-

mească ceva de la Neamuri. Este datoria noas-

tră dar, să îi primim bine pe astfel de oameni, ca 

să lucrăm împreună cu adevărul” (3 Ioan 5-8). 

În mod asemănător, Pavel îi amintește lui Timo-

tei să nu piardă din vedere onoarea Numelui lui 

Hristos și să fie gata să dea mărturie pentru Domnul 

fără rușine și curajos: „Să nu-ți fie rușine dar de 

mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întem-

nițatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin 

puterea lui Dumnezeu” (2 Tim. 1:8). 

Atunci când înțelegem că suntem aleși de Hris-

tos, când Hristos rămâne la cârma misiunii noastre, 
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nu vom pierde niciodată nici direcția și nici scopul 

(F.A. 16:10). Adeseori tocmai acesta este motivul 

pentru care păstorii, evangheliștii, misionarii și 

membrii bisericii locale își pierd zelul și concentra-

rea. Ei uită că poruncile în baza cărora acționează 

nu vin de la un om, ci de la Dumnezeu (Matei 28:19; 1 

Tes. 2:13). Acest lucru, totuși, ridică două impor-

tante probleme, amândouă fiind de natură eclezi-

ală. 

În primul rând, dacă biserica nu susține o lu-

crare centrată pe Hristos, care să Îl onoreze pe Hris-

tos și care să fie originată în Hristos, față de oamenii 

pierduți din cartierele, orașele, satele, țările și lu-

mea noastră, oamenii vor pierde din vedere moti-

vul pentru care fac ceea ce fac. Acest lucru poate 

avea tendința de a afecta toate lucrările de slujire 

ale bisericii locale, fie că este vorba de predicare, 

învățare, școală duminicală, grupuri de ucenici-

zare sau evanghelizare. De aceea, păstorii și prezbi-

terii au datoria de a ancora întreaga lucrare într-o 

dimensiune dumnezeiască. Lucrarea trebuie să 

vină de la Dumnezeu, să fie făcută prin Dumnezeu 

și pentru Dumnezeu. Atunci când instrumentele 

manipulării se fac auzite și când sunt folosite mode-

lele de slujire dirijate de sentimentul de vinovăție, 

oile nu vor auzi vocea Păstorului în acestea. Trebuie 

să slujim motivați de bucurie și cu bucurie (1 Cor. 

1:24). 
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În al doilea rând, fiecare credincios trebuie să 

audă vocea lui Hristos spunând „Mergi!” Dacă nu, ei 

nu vor auzi decât vocile oamenilor, vocile păstori-

lor, ale credincioșilor, ale prietenilor apropiați și 

ale membrilor bisericii. Pentru a ilustra toate aces-

tea, ne vom folosi de un pasaj al lui Pavel, care ne va 

fi de mare ajutor: 

„Caută [lit. străduiește-te] să te înfățișezi înain-

tea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lu-

crător care n-are de ce să-i fie rușine, și care îm-

parte drept Cuvântul adevărului” (2 Tim. 2:15). 

Ca păstor, pot să spun din experiență că există o 

bătălie constantă în mintea și în inima studentului, 

învățătorului și predicatorului Cuvântului lui Dum-

nezeu. Principiul este simplu. Inima omului este în 

mod natural înclinată să placă oamenilor, să fie 

preocupată mai mult de ceea ce oamenii spun și 

gândesc decât de ceea ce afirmă și vede Dumnezeu 

din ceruri.  

Este atât de simplu să o luăm pe scurtătură în 

pregătirea unei predici sau a unui studiu biblic. Is-

pita poate fi motivată de o prezență slabă la adună-

rile bisericii, de lipsa de interes sau de absența creș-

terii spirituale sau numerice a bisericii. Dar Pavel 

nu a pus niciuna dintre aceste condiții preliminare 

deasupra credincioșiei față de imperativul „strădu-

iește-te” - nu doar atunci când biserica este plină. 
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Nu voi uita niciodată momentul când un prieten 

apropiat a început să-mi împărtășească unul dintre 

principalele motive pentru care a părăsit biserica 

unde fusese membru vreme îndelungată și unde 

slujise. El îmi spunea că avusese suspiciunea că 

predicile rostite în biserica sa nu erau originale. I se 

părea că mesajele sunau foarte asemănătoare cu 

cele ale unui alt predicator, cu care el era foarte 

obișnuit.  

Trebuia să afle adevărul. Pentru aceasta, tre-

buia să cumpere o predică de la biserica de unde 

suspecta el că erau inspirate predicile păstorului 

lui. În curând a descoperit că, într-adevăr, predi-

cile erau ale altui păstor și că nu erau originale, așa 

ca părăsit biserica și, după câtva timp, s-a alăturat 

bisericii noastre. 

Asemenea multor evangheliști, mulți păstori au 

uitat că aprobarea lor trebuie să vină de la Dumne-

zeu, nu de la oameni: „caută să te înfățișezi înaintea 

lui Dumnezeu ca un om încercat”.  

Chiar dacă păstorul menționat mai sus ar fi pu-

tut să înșele mii de oameni în ce privește originea 

predicilor sale, el nu putea să înșele singura audi-

ență care contează cu adevărat. Pavel le spunea Co-

rintenilor: „Cel ce mă judecă, este Domnul” (1 Cor. 

4:1-4). 
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Dacă pierdem din vedere faptul că, asemenea 

lui Pavel, misiunea omului nou în Hristos își are ori-

ginea în Hristos, vom începe în curând să vedem 

slujirea ca izvorând din om, nu din Dumnezeu. Pa-

vel a înțeles că slujirea sa, la fel ca și Evanghelia sa, 

își aveau originea în Dumnezeu, nu în om. El s-a aș-

teptat ca și bisericile să privească Evanghelia în 

acest fel: 

„Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propo-

văduită de mine, nu este de obârșie omenească; 

pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de 

la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hris-

tos” (Gal. 1:11-12). 

„De aceea Îi mulțumim fără încetare lui Dumne-

zeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dum-

nezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cu-

vântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, 

ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și 

în voi care credeți” (1 Tes. 2:13). 

Ca misionar, Pavel știa de unde venea autorita-

tea lui. Lucrarea lui nu a fost construită pe propria 

energie, ca și cum ar fi putut să se laude cu abilitățile 

sale, ci a fost înrădăcinată în cea mai profundă con-

vingere imaginabilă că Hristos, Cel care avea toată 

autoritatea, îl chemase, îl pusese deoparte, îi dă-

duse un scop și îl trimisese cu o misiune clară de a 

propovădui Evanghelia către Neamuri, spre gloria 

Numelui Său. 
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PAVEL – TRIMIS LA NEAMURI 

Atunci când vedem călătoriile, aventurile, sufe-

rințele, prizonieratul, persecuțiile, organizarea, 

opoziția și extinderea călătoriilor misionare ale lui 

Pavel, vedem că, în realitate, nimeni altcineva nu a 

făcut mai mult pentru înaintarea Evangheliei decât 

acest singur om. Această trudă misionară l-a îndem-

nat pe F. F. Bruce să concluzioneze următoarele: 

„Răspândirea creștinismului nu poate fi imagi-

nată fără lucrarea lui Pavel… El și-a devotat to-

tul (toată energia, toate abilitățile naturale și 

darurile Duhului Sfânt) lucrării de evangheli-

zare a Neamurilor. Chiar dacă a fost ultimul 

care s-a alăturat apostolilor, el a ‚lucrat mai 

mult decât toți’ (1 Cor. 15:10)”.2 

Fiind trimis la Neamuri, Pavel avea să trudească 

din plin, să-și acopere propriile nevoi și adesea și 

pe ale celor care se aflau alături de el (1 Tes. 2:9), să 

călătorească mii de kilometri, după cum este clar 

din relatările privitoare la multele sale călătorii, și 

să se adapteze normelor culturale ale Neamurilor, 

având în vedere mântuirea lor (Rom. 1:14; 1 Cor. 9:19-

23). Parte din ceea ce definește chemarea lui Pavel 

de a predica Evanghelia și de a o propovădui Nea-

murilor, izvorăște din ironia lui Dumnezeu, mani-

festată prin faptul că l-a luat pe acest auto-intitulat 

 
2 F.F. Bruce, Commentary on the Book of the Acts (Grand Rapids: Eerdmans, 

1954), p.196-197. 
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„evreu din evrei”, transformându-l într-un apostol 

al Neamurilor și trimițându-l să pătrundă adânc în 

lumea acestora (Filip. 1:14; 3:5; Rom. 15:19-20). Dar 

Pavel a îndrăgit chemarea sa de a merge la Neamuri 

și, în fapt, de a le propovădui tuturor oamenilor 

(Rom. 1:14). Lui i-a păsat deopotrivă de biserici și de 

oameni, la nivel individual. El le scria Romanilor: 

„spuneți-i sănătate și Bisericii care se adună în casa 

lor” (Rom. 16:5). Pavel a fost meticulos în lucrarea sa 

de evanghelizare. Saluturile pe care el le adresează 

tuturor ne arată atenția pe care a acordat-o detalii-

lor și preocuparea personală pentru fiecare con-

vertit în Hristos. 

Pavel este un exemplu minunat pentru noi toți, 

care ne inspiră profunzime și precizie teologică, 

dacă ne uităm la el ca și cum I-ar spune lui Dumne-

zeu: „Oriunde mă vei chema, voi merge” sau dacă 

este să folosim cuvintele lui Isaia, „Iată-mă, trimite-

mă!” (Isaia 6:8). Nicio barieră culturală, rasială, et-

nică, socială, economică sau geografică n-ar trebui 

să ne oprească să ne ducem mai departe credința, 

promovând cauza Evangheliei. Chiar dacă exem-

plul lui Pavel ne va conduce inevitabil către misiu-

nea mondială, am putea să conștientizăm că Dum-

nezeu ar putea să ne cheme să fim vasele Sale alese, 

folositoare pentru cauza Domnului lor inclusiv în 

sfera imediată de influență. Dacă nu suntem dor-

nici să fim o lumină pentru cei pe care îi întâlnim la 
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slujbele noastre, în familiile noastre, la magazin și 

în vecinătatea noastră, ce ne face să credem că vom 

fi o lumină la mii de kilometri depărtare, într-o țară 

străină? Realitatea este că ceea ce l-a făcut pe Pavel 

un misionar și un plantator de biserică atât de efici-

ent este că el a fost un evanghelist roditor pentru 

toți aceia pe care Dumnezeu i-a așezat în calea lui, 

în orice loc s-ar fi aflat. Și nu i-a luat multă vreme să 

înțeleagă că aceasta era noua lui misiune. De ase-

menea, el n-a avut nevoie de vreo călătorie misio-

nară ca să înceapă să-L mărturisească pe Domnul 

Isus Hristos. El a început imediat, cu cei care îi erau 

cunoscuți și, fără îndoială, a început de la sinagogile 

pe care le știa. Luca scrie:  

„Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau 

în Damasc. Și îndată a început să propovădu-

iască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 

Toți cei ce-l ascultau, rămâneau uimiți, și zi-

ceau: ‚Nu este el acela care făcea prăpăd în Ie-

rusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? 

Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea 

preoților celor mai de seamă?’ Totuși Saul se în-

tărea din ce în ce mai mult, și îi făcea de rușine 

pe Iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că 

Isus este Hristosul” (F.A. 9:19b-22). 

Versetul 21 ne arată clar că Pavel era gata să 

riște să fie considerat ipocrit pentru propovădui-

rea „Numelui” care îl determinase anterior să-i per-

secute pe cei din Ierusalim. Isus a spus: „Nicăieri nu 
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este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în 

casa Lui” (Matei 13:57). Dacă era primit sau nu, pen-

tru Pavel era ceva de puțină importanță, dar el știa 

că trebuie să mărturisească printre concetățenii săi 

în sinagogi, „după cum îi era obiceiul” (Rom. 1:16; 

F.A. 13:5, 14; 14:1; 17:1-2, 10; 18:4, 19; 19:8).  

Pavel a fost un evanghelist echilibrat și com-

plet. Îmi amintesc cum, la începutul slujirii mele în 

predicare, au venit doi păstori la biserica noastră și, 

după serviciul de închinare, m-au abordat între-

bându-mă: „Care este audiența ta țintă?” „Ce?”, m-

am gândit eu. „Oricine este adus de Domnul în calea 

mea”, le-am spus.  

Pe câmpul de misiune, Pavel poate fi descoperit 

cu ușurință predicând în Atena, alături de filozofi 

sofisticați, dar și în piață, vorbind cu oricine era 

prezent acolo (F.A. 17:17). Pavel s-a făcut cu adevă-

rat totul pentru toți oamenii. Exemplul pe care îl 

avem în Pavel nu ne este oferit pentru admirație, ci 

pentru imitație.  

În măsura în care suntem chemați, făcuți capa-

bili și echipați cu daruri de către Dumnezeu ca să 

urmăm exemplul evlavios al lui Pavel, suntem che-

mați și să îl imităm. Din acest motiv, Pavel le-a spus 

tuturor celor din Filipi: „Ce ați învățat, ce ați primit 

și auzit de la mine, și ce ați văzut în mine, faceți. Și 

Dumnezeul păcii va fi cu voi” (Filip. 4:9). 
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PAVEL A FOST RÂNDUIT LA SUFERINȚĂ 

Visul oricărui misionar este să vadă roade, să 

vadă convertiri, să vadă oameni scoși din Adam și 

așezați în Hristos. Pavel a văzut acest lucru realizat. 

Dumnezeu a lucrat în viața acestui evreu din Tars 

pentru a produce o mare recoltă de convertiri prin-

tre Neamuri (1 Cor. 3:1-9). Pavel a plantat multe bise-

rici, a evanghelizat mulțimi de oameni, a vorbit îna-

intea împăraților, a dat mărturie înaintea lui Cezar, a 

ucenicizat tineri lideri și a văzut răspândirea Evan-

gheliei în toată lumea cunoscută, în decurs de doar 

câteva decenii. Dar, cu toată roada bogată a slujirii 

misionare a lui Pavel, el a plătit totuși un preț mare, 

un preț pe care el a fost mai mult decât dornic să-l 

plătească (Filip. 2:17). Pavel nu s-a plâns niciodată de 

truda sa misionară. În fapt, el s-a referit la înaintarea 

Evangheliei spunând despre ea că este „această lu-

crare de binefacere” (Phil. 1:7, cf. 1 Cor. 8:19). Pavel a 

înțeles care este costul de a fi în slujba Domnului lui: 

„Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este 

mai mare decât domnul său, nici apostolul mai 

mare decât cel ce l-a trimis” (Ioan 13:16). 

„Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am 

spus-o: ,Robul nu este mai mare decât stăpânul 

său’. Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă 

vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al 

vostru îl vor păzi” (Ioan 15:20; v. Matei 10:24-25; 

Luca 6:40). 
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Nu există vreo descriere mai bună a suferinței 

lui Pavel în cauza Evangheliei decât propria sa notă 

autobiografică din cea de-a doua epistolă adresată 

Corintenilor. În ea, el arată clar că nu se laudă, că nu 

caută aprobarea omului, dar că este forțat să își 

apere lucrarea apostolică împotriva acelora care 

doreau să îi submineze apostolia, lucru care, în sine, 

era o altă încercare grea pentru slujirea sa. Pavel îi 

denumește pe aceștia apostoli falși, lucrători înșe-

lători, slujitori ai Satanei, care încercau să îi înșele 

pe corinteni deghizându-se în „apostolii lui Hris-

tos” (1 Cor. 11:13-15). Acești „falși apostoli” se „lău-

dau cu firea pământească”, pretinzând că sunt „slu-

jitori ai lui Hristos” (1 Cor. 11:23). Pavel răspunde 

apoi laudelor lor carnale îndreptându-i atenția citi-

torului către faptul că, până și la nivel de realizări 

omenești, el făcuse mult mai multe decât ei – sufe-

rințele lui fiind dovada obiectivă a slujirii lui pentru 

Hristos. Iată ce scria el: 

„Sunt ei slujitori ai lui Hristos? - vorbesc ca un 

ieșit din minți - eu sunt și mai mult. În osteneli și 

mai mult; în temnițe, și mai mult; în lovituri, fără 

număr; de multe ori în primejdii de moarte! De 

cinci ori am căpătat de la Iudei patruzeci de lo-

vituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nu-

iele; odată am fost împroșcat cu pietre; de trei 

ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi 

am fost în adâncul mării. Deseori am fost în că-

lătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din 
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partea tâlharilor, în primejdii din partea celor 

din neamul meu, în primejdii din partea păgâ-

nilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pus-

tie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații 

mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghi-

uri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în 

frig și lipsă de îmbrăcăminte! Și, pe lângă lucru-

rile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru 

toate Bisericile. Cine este slab, și să nu fiu și eu 

slab? Cine cade în păcat, și eu să nu ard?” (1 Cor. 

11:23-29). 

Pavel adaugă acestei înșiruiri incredibile de su-

ferințe jurământul solemn de sinceritate: „Dumne-

zeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este 

binecuvântat în veci, știe că nu mint!” (1 Cor. 11:31). 

Suferințele lui Pavel nu erau un secret pentru bise-

rici. Ele îl auziseră și îl văzuseră pe Pavel suferind 

pentru cauza lui Hristos. El le amintește Filipenilor 

de acest lucru, spunând: „Căci cu privire la Hristos, 

vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să 

și pătimiți pentru El, și să și duceți, cum și faceți, 

aceeași luptă, pe care ați văzut-o la mine, și pe care 

auziți că o duc și acum” (Filip. 1:29-30). 

În concluzie, dacă îl luăm pe Pavel drept exem-

plul nostru pentru misiunea omului nou, avem iată 

un model de teologie în acțiune. Am putea chiar să 

ne întrebăm ce le-ar spune Pavel teologilor de as-

tăzi. Probabil că i-ar încuraja să pună mai des în ac-

țiune doctrinele rafinate pe care le tot învârt an 
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după an; poate că i-ar încuraja să-și ridice ochii și să 

vadă că holdele sunt albe, gata pentru seceriș; poate 

că i-ar încuraja să stabilească țeluri practice pentru 

evanghelizarea celor pierduți și să se facă orice 

pentru ca aceștia să fie mântuiți. Oricare ar fi gân-

durile care ne-ar veni în minte, un lucru este sigur, 

anume că a fi așezat în Hristos a schimbat radical 

direcția vieții apostolului Pavel, o direcție pe care 

Dumnezeu se așteaptă să o îmbrățișăm și să o imi-

tăm. Schaff privește la geniul lucrării și vieții lui Pa-

vel în cartea sa, History of the Christian Church, scri-

ind poezia de mai jos: 

„Cel ce se poate despărți de țara și rudele lui, 

Să se avânte pe calea spinoasă, uitând de bucu-

rii, 

Coroană cerească va câștiga, cu trudă și durere; 

Cel ce răsplătește răutatea cu dragoste blândă, 

Și care se roagă pentru dușmanii lui amari; 

Cel ce se ridică degrabă la chemarea Stăpânu-

lui lui, 

Și intră în lupta cea bună și-n ultima zi 

Când încercarea de foc îl cuprinde, poate să 

moară înnobilat. 

Acesta a fost sfântul, chiar mai mult, acesta a 

fost sfântul Pavel!”3 

 

 

 
3 Philip Schaff and David Schley Schaff, History of the Christian Church 

(Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997). 
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CAPITOLUL 7.  

LUMEA ȘI OMUL CEL NOU  
 

„Să ne folosim de lume, dar să ne bucurăm de 

Domnul”. – Thomas Adams 

 

După ce am înțeles ceva din natura persoanei în 

Hristos, a omului nou, și din gândirea și misiunea 

omului nou, ceea ce urmează este o explorare a omu-

lui nou în relație cu lumea. Dacă suntem făpturi noi 

în Hristos, cum trebuie să ne raportăm la această 

lume păcătoasă? Mai mult, cum interacționăm cu lu-

mea în care trăim? Poate credinciosul să coexiste cu 

lumea, în starea ei actuală? Aceste întrebări pleacă 

de la prezumția că noi înțelegem natura acestei lumi 

și, de aceea, de aici trebuie să plecăm. Trebuie să în-

cepem de aici, pentru că, în cazul celor care au fost 

așezați în Hristos, pentru ei identitatea acestei lumi 

s-a schimbat. Prin asta vreau să spun că vălul ne-a 

fost ridicat de peste ochi, așa încât putem vedea lu-

mea așa cum este și funcționează ea. În acest capitol, 

atenția ne este îndreptată către o înțelegere mai 

bună a naturii acestui veac rău și a felului în care 

suntem chemați să ne comportăm, dacă vrem să Îl 

reprezentăm corect pe Hristos înaintea lumii. 
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NATURA LUMII 

La fel cum, prin a trece de la Adam la Hristos, 

anumite lucruri sunt reconciliate, tot așa altele 

ajung să fie despărțite. Isus a spus acest lucru cu cla-

ritate: „lumea vă va urî”. Pentru copilul lui Dumne-

zeu, născut din nou, care a fost scos din Adam și așe-

zat în Hristos, există o ostilitate nouă care izvorăște 

din lumea care îl înconjoară. Lumea se află în stare 

de vrăjmășie față de Dumnezeu și față de copiii lui 

Dumnezeu. Natura lumii poate, astfel, să fie sumari-

zată ca anti–Dumnezeu (cf. Rom. 1:18-30). Totuși, 

acest veac ostil, decăzut și urâtor de Dumnezeu este 

lumea în care omul cel nou trebuie să trăiască. 

Pentru a distinge clar natura acestui veac rău, 

ne vom uita la limbajul descriptiv și pătrunzător pe 

care apostolul Ioan îl folosește în prima sa epistolă, 

adresată bisericilor din Asia: 

„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă 

iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este 

în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămân-

tești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este 

de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece; 

dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în 

veac” (1 Ioan 2:15-17). 

În plus față de încurajarea de a umbla în sfințe-

nie (1:5-20), Ioan ne poruncește să fugim de dragos-

tea de lume și să Îl iubim mai mult pe Dumnezeu, în-

țelegând lucrurile care caracterizează dragostea 
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Lui. Ioan ne oferă mai multe motive pentru care un 

credincios ar trebui să renunțe la dragostea de lume și 

să meargă pe calea ascultării de voia lui Dumnezeu, 

întrucât este un lucru mult mai bun. Ioan vede lumea 

ca pe un sistem rău, al omului, fiind dominată de in-

fluența Satanei (5:19). Mersul lumii este corupt. Do-

vada acestui fapt stă în aceea că lumea este, esențial-

mente, lipsită de Hristos și, până la urmă, anti–Hris-

tos. Ea este sistemul pe care omul l-a construit separat 

de Dumnezeu și, de aceea, ea este lipsită de cunoaște-

rea lui Dumnezeu. Lumea este construită pe înțelep-

ciunea decăzută a omului (1 Cor. 1:18; 1 Cor. 2:6). 

După cum vom vedea în cele ce urmează, Ioan 

enumeră particularitățile acestei lumi, anume plă-

cerile carnale, pofta păcătoasă și lăudăroșenia pă-

cătoasă. Ioan denunță toate acestea și le portreti-

zează în contrast cu natura, caracterul și dragostea 

lui Dumnezeu. Când o persoană are în viața sa 

aceste lucruri și le prețuiește, oferă dovada că dra-

gostea lui Dumnezeu nu se află în ea. În final, Ioan 

ne îndreaptă privirile către viitor. Nu doar că, pen-

tru lumea aceasta, plină de pofte și de tânjiri păcă-

toase, există un viitor dezastruos, dar pentru crești-

nul ascultător, el are înainte promisiunea vieții veș-

nice (1 Ioan 2:17). De aceea, această viață trebuie 

pusă în contrast cu plăcerile de o clipă ale lumii, vi-

ața veșnică fiind ceea ce va satisface cu adevărat 

setea sufletului omului. 
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1 Ioan 2:15 conține prima poruncă din epistolă – 

„nu iubiți”. Epistola lui Ioan este cunoscută pentru 

că are o frecvență relativ redusă de imperative sau 

porunci, comparativ cu alte cărți din Biblie (în total 

doar 15 în cele trei epistole ale lui Ioan). Tot astfel, 

Evanghelia lui Ioan are cele mai puține porunci, 

comparativ cu celelalte Evanghelii, chiar dacă 

Marcu are doar 16 capitole. Din acest motiv, atunci 

când descoperim porunci în Evanghelia sau episto-

lele lui Ioan, am face bine să le acordăm maximă 

atenție. 

Această poruncă este combinată cu dubla nega-

ție, „nu” și „nici”, aceasta dându-i o forță imperativă 

puternică. Versetul spune: „Nu iubiți lumea, nici lu-

crurile din lume”. Apoi ne sunt oferite patru motive 

pentru care credincioșii primesc porunca să nu iu-

bească lumea. 

În primul rând, credincioșii au porunca de a re-

nunța la iubirea de lume, datorită a ceea ce este lu-

mea. Ioan trece de la general la specific într-un ritm 

foarte rapid. 

El se ocupă prima dată de lume din perspectivă 

holistică, adică vorbește despre lume ca un tot, iar 

evaluarea lui exprimă dezaprobarea sa. El nu vor-

bește despre creație sau despre omenire aici. Scrip-

tura nu ne învață niciodată să nu îi iubim pe oameni; 

dimpotrivă, suntem îndemnați să ne iubim chiar și 
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vrăjmașii. Dumnezeu însuși a „iubit lumea” (Ioan 

3:16; cf. Matei 5:43-48). Credincioși fiind, putem să 

experimentăm o plăcere mare apreciind și bucu-

rându-ne de slava lui Dumnezeu, așa cum este reve-

lată în natură. Chiar dacă natura este și ea decăzută 

și experimentează dezordinea și degradarea, totuși 

putem să rămânem uimiți de lucrarea mâinilor lui 

Dumnezeu și de universul Lui fascinant, fie că este 

vorba de stele, mări, animale sau de complexitatea 

microscopică a creației. Lumea lui Dumnezeu, 

atunci când ne referim la creație, nu este păcătoasă. 

Cuvântul „lume”, în contextul din 1 Ioan, are pur 

și simplu sensul de filozofie sau gândire a sistemu-

lui rău al omenirii, care se află sub stăpânirea și in-

fluența Satanei. Orice este lipsit de evlavie, orice 

este contrar poruncilor lui Dumnezeu și revelației 

Lui, constituie ceea ce Ioan vrea să spună prin cu-

vântul „lumea”. Pentru Ioan, această definiție este 

asemănătoare aceleia pe care Pavel a dat-o, folo-

sind expresia „acest veac rău” (Gal. 1:4). 

Această definiție a cuvântului „lume”, așa cum 

este folosită de Ioan, are o importanță teologică de-

osebită. De exemplu, lumea este plină de învățători 

falși (1 Ioan 2:18; 4:1-6). Acest lucru este una dintre 

dovezile sigure ale faptului că trăim într-o lume de-

căzută și diabolică. Isus a avertizat cu privire la în-

vățătorii mincinoșii care aveau să vină, aducând cu 
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ei roade stricate și o învățătură distructivă: „Evan-

ghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în 

toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 

neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14; 

cf. 7:15; 24:24). Învățătorii falși (de ex. gnosticii) la 

care se face referire în epistolele lui Ioan nu fac ex-

cepție de la această regulă. Ioan spune clar că învă-

țăturile lor își au rădăcinile în căile acestei lumi: 

„Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, 

și lumea îi ascultă” (1 Ioan 4:5). 

În consecință, noi suntem chemați să nu ascul-

tăm de învățătorii falși și nici nu să nu-i primim, lu-

cruri care ar indica o părtășie spirituală cu ei sau le-

ar oferi ocazia să-și răspândească învățăturile min-

cinoase (1 Ioan 4:1-6; 2 Ioan 10). De fapt, noi nu tre-

buie să ascultăm niciodată de sfatul oamenilor ne-

credincioși (cf. Ps. 1). Aceasta nu înseamnă, bineîn-

țeles, că nu putem să ascultăm de sfatul mecanici-

lor, doctorilor, nutriționiștilor, economiștilor sau 

altceva de acest fel. În Psalmul 1, autorul are în ve-

dere ceva mult mai sinistru. El vorbește despre in-

tențiile celor necredincioși de a promova răutatea 

prin planurile lor șirete, prin sfaturile și intențiile 

lor, prin care vor să îi atragă pe alții în păcat. De 

aceea, în armonie perfectă cu psalmistul, Ioan ne 

cheamă să ne depărtăm de sfaturile sinistre ale în-

vățătorilor falși. 



CAPITOLUL 7   191 

 

Lumea fizică nu are nimic rău în ea, spiritual 

vorbind, dar lumea care este compusă din ființe 

omenești ce s-au îndepărtat de Dumnezeu, căutând 

să umble după înțelepciunea lor, este diferită. 

Această suficiență de sine este esența păcatului și a 

idolatriei. 

În al doilea rând, noi primim porunca să nu iu-

bim lumea întrucât dragostea de lume este incompa-

tibilă cu dragostea de Dumnezeu. Ioan spune: „Dacă 

iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în 

El” (1 Ioan 2:15b). Afirmația este directă și la obiect. 

Nu putem să ne aflăm într-o stare armonioasă, pros-

peră din punct de vedere spiritual, cu Dumnezeu, 

dacă suntem intoxicați de această lume întunecată 

și trecătoare. 

Lumea este deșartă, pe când dragostea lui Dum-

nezeu nu. Lumea este superficială, pe când dragos-

tea lui Dumnezeu este adâncă, profundă și jertfi-

toare. Lumea este nelegiuită, pe când dragostea lui 

Dumnezeu produce sfințenie și ascultare de porun-

cile Lui. Ioan ne vorbește de asemenea despre con-

secințele iubirii de lume. Implicația realității iubirii 

de lume este aceasta: „dragostea Tatălui nu este în 

el”. Cele două nu pot să meargă împreună și nu pot 

conviețui una cu cealaltă, întrucât sunt diametral 

opuse. Ele sunt incompatibile una cu cealaltă, mo-

tiv pentru care nu poți sluji la doi stăpâni (Matei 
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6:24); îl vei iubi pe unul și îl vei urî pe celălalt. Isus 

nu le spunea ucenicilor Lui că, iubind lumea, L-ar fi 

iubit mai puțin pe Dumnezeu, ci că, datorită naturii 

lor incompatibile, a iubi lumea însemna a-L urî pe 

Dumnezeu. Rezultatele, așadar, sunt dezastruoase, 

întrucât iubirea de lume face imposibilă iubirea de 

Dumnezeu. În fapt, Scripturile ne învață că a-L iubi 

pe Dumnezeu înseamnă a urî răul și orice cale gre-

șită (Ps. 119:104; Prov. 8:13). Una te va ține departe de 

cealaltă. Fie lumea te va separa de Dumnezeu, ori 

Dumnezeu te va separa de lume. Dumnezeu cere 

dedicare completă față de El, iar El trebuie să fie 

obiectul suprem al iubirii noastre (Exod 20:1-6; Col. 

1:18). 

În al treilea rând, ni se poruncește să nu iubim 

lumea, datorită lucrurilor care sunt în lume. După 

cum am menționat mai sus, Ioan începe să enumere 

aspectele particulare care fac ca lumea să fie in-

compatibilă cu dragostea lui Dumnezeu, și care 

sunt păcătoase. Ioan ne conduce acum de la general 

la particular, ducându-ne la caracteristicile speci-

fice care fac lumea păcătoasă. Prezentarea acestor 

caracteristici îi permite omului nou în Hristos să în-

țeleagă mai bine lumea în care trăiește. 

TÂNJIRILE PĂCĂTOASE  

Primul lucru pe care Ioan îl specifică este „pofta 

firii pământești” (2:16). Ioan vorbește aici despre 
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poftele carnale ale fiii pământești, tânjirile și im-

pulsurile acesteia. Firea pământească este acel as-

pect nerăscumpărat al naturii omenești care încă 

tânjește după lucrurile păcătoase. 

Lumea, totuși, fiind complet nerăscumpărată, 

nu are nicio abilitate de a înfrâna firea pămân-

tească. Dacă nu ar fi intervenit harul comun al lui 

Dumnezeu (harul Său general, aplicat întregii ome-

niri) lumea s-ar distruge complet și ar degenera 

într-o anarhie completă, în nelegiuire și destrăbă-

lare totală. 

Dar la ce se referă concret aceste principii pă-

cătoase? Atunci când căutăm să înțelegem precis 

ceea ce autorii Scripturii au vrut să spună refe-

rindu-se la poftele firii pământești sau la aceste tân-

jiri păcătoase care pot să existe în noi toți, cea mai 

bună definiție este dată de descrierea clară pe care 

Pavel o face firii pământești, în Galateni 5: 

„Și faptele firii pământești sunt cunoscute, și 

sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, 

desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, 

vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînțele-

gerile, dezbinările, certurile de partide, piz-

mele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lu-

cruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai di-

nainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de 

lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumne-

zeu” (Gal. 5:19-21). 
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Pofta firii pământești are un singur țel: pierza-

rea. Pavel îl avertizează adesea pe cel credincios că 

se află într-o bătălie reală, o luptă pentru sufletul 

său. Firea pământească și lucrurile ei ne trag în jos, 

către pierzare și ruină, dar Duhul lui Dumnezeu ne 

trage în sus, prin sfințire: 

„Căci firea pământească poftește împotriva 

Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: 

sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu 

puteți face tot ce voiți” (Gal. 5:17; v. și 1 Petru 

2:11). 

Iată de ce mustrarea și avertismentul lui Ioan 

trebuie luate în serios. Bătălia aceasta nu este un lu-

cru cu care să ne lăudăm. Ne va costa ceva, dacă nu 

vom umbla cu atenție, adică dacă nu vom umbla cu 

prudență, ca niște credincioși înțelepți, care înțeleg 

natura chemării în această lume plină de pofte. 

Lumea este plină de forțe puternice, între care 

pofta joacă un rol primordial. Ea poate să se refere 

la pofta sexuală, pofta după putere, sau lăcomie ori 

invidie. Cuvântul „poftă” descrie pur și simplu o pa-

siune puternică (fie bună, fie rea) care ne poate con-

vinge să trecem la acțiune, împlinind astfel tânjirile 

noastre interioare. Așa că, fie că ne referim la pros-

tituatele de la templu, din lumea antică, sau la pros-

tituția manifestată astăzi prin pornografia pe inter-

net, vorbim despre același lucru. Iată de ce Pavel îi 



CAPITOLUL 7   195 

 

învăța pe Romani să nu hrănească firea pămân-

tească, să nu îi dea acesteia oportunitatea de a-și 

găsi expresie practică în viețile noastre. Pavel scria: 

„îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, și nu pur-

tați grijă de firea pământească, pentru ca să-i 

treziți poftele.” (Rom. 13:14).  

Către Galateni, el scria: 

„Cine seamănă în firea lui pământească, va se-

cera din firea pământească putrezirea” (Gal. 

6:8a). 

Din aceste motive, omul creat în Hristos Isus 

trebuie să umble sobru, serios, treaz, veghetor, ni-

ciodată atras să adoarmă sub influența seductivă a 

lumii. Timotei trăia într-o lume a ispitelor și imora-

lității uriașe, motiv pentru care Pavel l-a îndemnat 

să se pregătească să își împlinească misiunea cu pu-

ritate morală: 

„Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihă-

nirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu 

cei ce Îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă cu-

rată” (2 Tim. 2:22). 

PRIVIREA PĂCĂTOASĂ 

În societatea vizuală din zilele noastre, exem-

plele de modalități în care ochii noștri pot să devină 

vehicule folosite de poftă și păcat sunt multiple. Lă-

comia, care este idolatrie, a pătruns peste tot în so-
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cietatea noastră vizuală, înecată în poftă materia-

listă. Promiscuitatea sexuală este lucrul care atrage 

și ia nenumărate forme în reclamele de astăzi, astfel 

încât nicio reclamă TV nu mai este lipsită de vreo 

imagine sugestivă sau de vreun conținut compro-

mițător. Pornografia, cu industria ei de miliarde de 

dolari, este probabil cel mai bun exemplu al felului 

în care lumea este alcătuită din elemente vizuale 

păcătoase și deviante. 

Pornografia este, în esență, exploatarea ochiu-

lui. Chiar dacă ochii pot fi o sursă extraordinară 

pentru lucruri bune, care să Îl înalțe pe Dumnezeu, 

ei pot fi de asemenea folosiți pentru complacerea 

nelimitată în rău. Cu ochii noștri, vedem creația lui 

Dumnezeu, cerurile, marea și creaturile pe care El 

le-a făcut și care sunt lăsate să ne bucurăm de ele, 

inclusiv cu privirea. Citim în Biblie noastre folo-

sindu-ne de vedere, ne iubim copiii, iubim sportu-

rile, celebrăm frumusețea unui prieten în ziua nun-

ții; în fapt, ochii sunt atât de importanți pentru noi, 

încât Îl putem vedea pe Dumnezeu cu ei! (Matei 5:8). 

Totuși, ochii sunt de asemenea punctul de plecare 

pentru ruina sufletului. Dacă abuzăm de binecu-

vântarea de a avea ochi pentru a vedea gloria lui 

Dumnezeu, folosindu-i ca poartă prin care să ne 

complăcem în decadență, vederea noastră spiritu-

ală va fi ruinată. Cartea Proverbelor este înțesată de 
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învățături despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să fa-

cem cu ochii noștri: 

„Ochii tăi să privească drept, și pleoapele tale 

să caute drept înaintea ta... Fiule, ia aminte la 

înțelepciunea mea, și pleacă urechea la învăță-

tura mea” (Prov. 4:25; 5:1). 

„După cum locuința morților și adâncul nu se 

pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot să-

tura” (Prov. 27:20). 

Cunoscând păcătoșenia lumii și faptul că punc-

tul de plecare al multor păcate ale omului este pri-

virea, Isus ne oferă câteva cuvinte hiperbolice prin 

care ne comunică cu câtă seriozitate ar trebui să ne 

străduim să nu păcătuim cu privirea: 

„Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, 

scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine 

pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, 

decât să ai amândoi ochii, și să fii aruncat în fo-

cul gheenei” (Matei 18:9). 

„Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi 

plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este 

în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie 

întunericul acesta!” (Matei 6:23). 

Stimularea vizuală este atât de puternică, încât 

îi putem vedea influența distrugătoare încă de la în-

ceput, de la cădere. Ni se spune despre Eva, aflată în 

Grădină, că: „Femeia a văzut că pomul era bun de 

mâncat și plăcut de privit, și că pomul era de dorit 
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ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul 

lui, și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă 

ea, și bărbatul a mâncat și el” (Gen. 3:6). În mod ui-

mitor, intrarea păcatului în lume are foarte mult de-

a face cu folosirea greșită a ochilor. Stimularea vi-

zuală a fost ceea ce a condus la decăderea rasei 

omenești, căci, de la acest punct, Eva a mers mai de-

parte și i-a dat soțului ei fructul interzis și astfel, 

„toți mor în Adam” (cf. 1 Cor. 15:22). 

LĂUDĂROȘIA PĂCĂTOASĂ 

Mândria din viața unui om care este departe de 

Dumnezeu și care este concentrată pe lucrurile sale, 

averile sale, statutul social, siguranța și indepen-

dența sa este o nădejde trecătoare. Acest tip de mân-

drie nebunească, ce vede doar la un pas înaintea ei, 

este prezentă oriunde, în special în Occident, unde 

țări precum America sunt pline de materialism și lă-

comie. Oamenii sunt gata să-și pună nădejdea în lu-

crurile pământești, întrucât ei presupun că viețile 

lor vor continua așa la nesfârșit. Ei sunt plini de amă-

gire gândindu-se că-și vor vedea toate visele împli-

nite, toți copiii la universitate și că vor reuși în toate 

țelurile pe care și le propun cu privire la cariera lor. 

Nimeni nu se gândește la moarte (cf. Ps. 49:10-12). Cu 

toate acestea, Dumnezeu dorește ca omul să fie înțe-

lept, în special credinciosul, care a fost iluminat cu 

privire la adevărul planului de răscumpărare al lui 
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Dumnezeu, Cel care a așezat toate lucrurile în Hris-

tos (Efes. 1:10). Lumea trăiește într-o stare neobosită 

de lăudăroșie nebună și ignoră realitatea judecății 

care stă să vină. Datorită acestui lucru, ea își perfec-

ționează îndemânarea în mândria care Îl ignoră pe 

Dumnezeu. Oamenii se laudă cu averile lor, cu ma-

șinile, casele, finanțele, statutul, familia, realizările 

și viitorul lor. În Luca 12, Isus a spus o pildă care zu-

grăvește nebunia acestei mândrii lumești și a aro-

ganței omului: 

„Apoi le-a zis: ‚Vedeți și păziți-vă de orice fel de 

lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în bel-

șugul avuției lui’. Și le-a spus pilda aceasta: ‚Ța-

rina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea 

în sine, și zicea: ,Ce voi face? Fiindcă nu mai am 

loc unde să-mi strâng roadele’. ,Iată’, a zis el, ,ce 

voi face: îmi voi strica grânarele, și voi zidi al-

tele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și 

toate bunătățile mele; și îi voi zice sufletului 

meu: ,Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru 

mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și vese-

lește-te!’ Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! 

Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi su-

fletul; și lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui 

vor fi?’ Tot așa este și cu cel ce își adună comori 

pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumne-

zeu” (Luca 12:15-21). 

Iacov este un alt autor al Noului Testament care 

caută să ne elibereze de mândria deșartă: 
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„Ascultați, acum, voi care ziceți: ‚Astăzi sau mâ-

ine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo 

un an, vom face negustorie și vom câștiga!’ Și nu 

știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este vi-

ața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se 

arată puțintel, și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar 

trebui să ziceți: ‚Dacă va vrea Domnul, vom trăi 

și vom face cutare sau cutare lucru’. Pe când 

acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre! Orice la-

udă de felul acesta este rea” (Iacov 4:13-16). 

Ioan sumarizează toate aceste rele, pofta păcă-

toasă, vederea păcătoasă și lăudăroșenia păcătoasă, 

caracterizându-le ca fiind de Dumnezeu, și spunând 

clar că aceste lucruri „nu sunt de la Tatăl, ci din 

lume”. Mesajul și comentariul lui Ioan cu privire la 

aceste lucruri este foarte clar. El nu are nevoie de lă-

muriri suplimentare, întrucât, așa cum îi era obice-

iul, Ioan a vorbit în termeni foarte clari, concreți. 

Spre deosebire de mare parte a vorbirii complicate 

a filozofilor și a jargonului psihologilor, atât de răs-

pândită la amvoanele din zilele noastre, Ioan este un 

păstor care vorbește cu mare claritate, convingere și 

siguranță. El le spune lucrurilor pe nume. Inima sa 

este o inimă de păstor adevărat. Spre deosebire de 

alții, apostolul Ioan știa că atitudinea lumească și 

carnală distruge bucuria creștină și puritatea vieții 

de biserică, și a spus adevărul despre ele. 

Atunci când o persoană trece prin convertirea 

adevărată și este transpusă din Adam în Hristos, ea 
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respinge caracteristicile lumii. În loc să-și inves-

tească timpul și energia în lucrurile lumii, credinci-

osul fuge de ele și chiar le dă pe față (Efes. 5:11). 

Atunci când o persoană este cu adevărat con-

vertită de Dumnezeu, are loc o mare transformare, 

prin care acea persoană nu mai tânjește după lu-

crurile de odinioară, nu mai caută să privească la 

lucruri păcătoase, ci se concentrează pe gloria lui 

Dumnezeu, și nu se mai laudă cu propria persoană, 

ci lauda ei este în Domnul (1 Cor. 1:31). 

În al patrulea rând, avem porunca de a nu iubi 

lumea datorită lucrurilor care se vor petrece în viitor. 

După ce am văzut de ce nu ar trebui să iubim lumea, 

din cauza a ceea ce este ea, datorită faptului că ea 

este opusă dragostei lui Dumnezeu și din cauza lu-

crurilor care caracterizează lumea, acum ne vom 

uita la afirmația lui Ioan cu privire la viitorul lumii. 

Iată ce scria el: 

„Și lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui 

Dumnezeu, rămâne în veac” (1 Ioan 2:17).  

Dacă ne punem bucuria, nădejdea, plăcerea, 

dragostea, încrederea, siguranța sau credința în 

această lume, este ca și cum am crede într-un sistem 

falimentar sau, mai bine spus, într-un sistem învins 

și care este trecător, un sistem al înțelepciunii lu-

mești și al impulsurilor imorale. Lumea și întuneri-

cul ei sunt trecătoare, dar lumina lui Dumnezeu 
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strălucește deja (2:8). Adevărul glorios cu privire la 

Evanghelie este că ea a adus sfârșitul acestui veac 

rău. Isus Hristos a fost lumina care a venit în lumea 

întunecată (Ioan 1:5). Chiar dacă întunericul nu L-a 

înțeles, tuturor celor care L-au primit, El le-a dat au-

toritatea să devină copii ai lui Dumnezeu, care um-

blă în lumina vieții Sale, astfel încât ei nu se vor po-

ticni în întunericul de păcat (Ioan 1:13; 8:12; 12:35; cf. 

1 Ioan 1:5-7). 

Isus a spus că, în această lume, vom avea multe 

necazuri (Ioan 16:33; F.A. 14:22), că vom fi testați (Ia-

cov 1:12; Apoc. 2:10), ispitiți (Matei 6:13; Iacov 1:13-

15), că suntem chemați să perseverăm și să rezistăm 

(Matei 10:22; 1 Petru 5:6-11), și totuși chiar în acest 

text ne este dată o promisiune prețioasă și măreață 

cu privire la viitorul nostru, anume „cine face voia 

lui Dumnezeu, rămâne în veac” (1 Ioan 2:17).  

Ioan ne învață că, fiind copii convertiți ai lui 

Dumnezeu, noi nu vom păcătui (1 Ioan 3:9), nu în 

sensul în care nu vom mai păcătui niciodată, ci în 

sensul în care nu vom mai fi niciodată caracterizați 

de obișnuința lumii de a se complace într-un stil de 

viață păcătos și în robie față de păcat (cf. 1 Ioan 1:8-

10; 2:1-2). Acela pe care Fiul îl face liber este liber cu 

adevărat (Ioan 8:36). Fiind născuți din Dumnezeu, 

suntem liberi să facem voia lui Dumnezeu. Nu mai 

suntem robi față de căile deșarte ale lumii, nu mai 
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suntem conduși de poftele firii pământești, de pofta 

ochilor sau de lăudăroșia vieții, pentru că am deve-

nit cetățeni ai unei lumi noi, iar cetățenia noastră 

este în cer (Filip. 3:20). 

De aceea, convertirea de la Adam la Hristos 

constă într-o relație nouă față de lume. Noi suntem 

în lume, dar nu din lume. Lumea nu ne mai oferă 

identitate, pentru că noua noastră identitate se gă-

sește în unirea noastră cu Hristos, cel de-al doilea 

Adam, noul nostru Reprezentant. Lumea, fiind încă 

reprezentată în Adam, se află sub blestemul ada-

mic, sub vinovăția, pângărirea și pedeapsa morții. 

Dar, pentru omul cel nou, a sosit o nouă zi, o zi a în-

drept, sfințeniei și vieții veșnice, prin Isus Hristos, 

Domnul. 
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CAPITOLUL 8.  

BISERICA ȘI OMUL CEL NOU  
 

„Singura temelie a Bisericii este Isus Hristos, 

Domnul ei. Ea este noua Sa creație, din apă și 

cuvânt. El a venit din cer și a căutat-o, che-

mând-o să fie mireasa Lui cea sfântă. A răscum-

părat-o cu sângele Lui și Și-a dat viața pentru 

ea”. – Samuel John Stone 

 

În Faptele Apostolilor 20, Pavel a spus aceleași 

adevăruri, exprimându-le astfel: „Luați seama dar 

la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Du-

hul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnu-

lui, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său” (F.A. 

20:28).  

Acesta este un pasaj care susține cu tărie dum-

nezeirea lui Isus Hristos, întrucât sângele Lui a curs 

pe cruce pentru Biserică. Implicațiile acestui ver-

set, totuși, sunt deosebit de importante pentru rela-

ția credinciosului cu Biserica. După ce am analizat 

pe scurt felul cum omul cel nou a fost scos din rasa 

lui Adam, trebuie să mergem mai departe cu discu-

ția noastră uitându-ne la comunitatea nouă a cre-

dinciosului, Biserica lui Hristos. 
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În esență, Biserica răspunde la întrebările noas-

tre cu privire la comunitatea de credință: „Odată ce 

credinciosul a fost scos din comunitatea lumii, ce se 

întâmplă acum cu el?” Cui aparține el acum? Cine 

sunt cei care formează acum poporul lui? 

Biblia arată clar că Biserica este comunitatea 

cea nouă a credinciosului, ba chiar mai mult decât 

atât, ea este familia lui, poporul său și noua sa iden-

titate etnică (1 Petru 2:9). Dumnezeu nu-i scoate pe 

oameni din lume și îi abandonează în izolare. Dim-

potrivă, la convertire, noi suntem așezați în Bise-

rica lui Dumnezeu, Trupul lui Hristos, templul Lui, 

Împărăția Lui, armata Lui, clădirea și via Lui, noul 

Său popor. Noi am fost altoiți în poporul legământu-

lui lui Dumnezeu, unde primim acum toată hrana 

din tulpina mântuirii (Rom. 11). 

Descrierile metaforice ale gândirii teologice 

asupra Bisericii abundă în Scriptură. Totuși, adevă-

rul incontestabil care stă în spatele tuturor acestora 

se referă la participarea credinciosului în Biserică. 

Trist este faptul că, astăzi, Biserica suferă abu-

zuri grosolane din partea unora dintre pretinșii ei 

membri. Situația contemporană ne revelează o rea-

litate tulburătoare. Mulți dintre pretinșii creștini 

cred că doctrina despre membralitatea în Biserică, 

autoritatea Bisericii și responsabilitatea credincio-

sului față de Biserică este neimportantă sau chiar 
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legalistă. Mulți oameni consideră că ei se pot des-

curca foarte bine și fără ea. Dar Dumnezeu a inten-

ționat foarte clar ca noi, credincioșii, să fim pre-

zenți în mod vizibil în biserica locală. Prin biserica 

locală nu vrem să spunem Biserica universală din 

toate timpurile, ci biserica vizibilă, care se adună 

pentru închinare, în localitățile din toată lumea. 

Cu toate acestea, mulți au ajuns să obiecteze față 

de nevoia unei biserici locale, gândindu-se că ei pot 

să își practice creștinismul de unii singuri. În reali-

tate, ideea de creștin singuratic nu este nimic al-

tceva decât un produs al imaginației omenești. Unii 

oameni cred că ei sunt prea excentrici, prea unici și 

prea diferiți față de alți credincioși, așa încât se 

consideră justificați să se separe de biserică. Avem 

astfel o imagine foarte diferită de cea pe care Biblia 

o oferă cu privire la importanța participării credin-

ciosului în biserică. Adevărul este că nimeni nu este 

prea păcătos, prea select, prea deosebit sau prea 

educat pentru a-și trăi viața creștină fără suprave-

gherea bisericii locale (cf. Evrei 13:7, 17). 

Scopul acestui capitol este să arate că o conver-

tire adevărată va conduce întotdeauna la o comuni-

tate autentică sau la o părtășie adevărată în contex-

tul bisericii locale. Rezultatul convertirii adevărate 

se va manifesta întotdeauna într-o părtășie adevă-

rată. Părtășia nu este întâmplătoare, neorganizată, 
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anti-instituțională sau individualistă. Trebuie anali-

zate mai multe aspecte pentru a înțelege acest lucru. 

OMUL CEL NOU ESTE NEPREȚUIT 

Înțelegerea valorii unui lucru este adesea deter-

minată de prețul pe care îl plătim pentru a-l avea. 

Teologia Bisericii este o chestiune care poate fi înțe-

leasă după principiile simple ale economiei. Dum-

nezeu a oferit cel mai mare preț care putea fi plătit 

vreodată, în sângele Fiului Său, pentru un obiect 

anume - Biserica.  

Aceasta trebuie să ne conducă la ideea că Dum-

nezeu a pus o valoare infinită în această entitate de-

numită Biserica.  

Înțelegerea valorii investite în Biserică și a pre-

țului plătit pentru Biserică va determina dacă o per-

soană are sau nu o gândire corectă, biblică, gândi-

rea lui Dumnezeu cu privire la Biserică. Petru a in-

tensificat vocabularul folosit în Fapte 20:28 când a 

scris: 

„Și dacă Îl chemați ca Tată pe Cel ce îl judecă 

fără părtinire pe fiecare după faptele lui, pur-

tați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; căci 

știți că nu cu lucruri perietoare, cu argint sau cu 

aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de vi-

ețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții 

voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul 

fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:17-19). 
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Din cauza societății noastre individualiste, pare 

destul de normal ca noul credincios să citească ver-

setul 17 și pronumele personale ca și cum s-ar 

aplica la nivel individual. Dar, în realitate, acestea 

sunt conjugări la plural și ele se referă la indivizi 

într-un sens colectiv. La fel ca majoritatea epistole-

lor Noului Testament, Petru îi scria unei congregații 

locale. El se adresează acestora folosind expresia 

„aleșii care trăiesc ca străini” (cf. 1 Pet. 1:1), care erau 

dispersați în lumea romană. Scriptura spune că 

Dumnezeu a răscumpărat Biserica cu sângele Său și 

astfel, prin Hristos, a plătit cel mai mare preț imagi-

nabil pentru ea (F.A. 20:28). Atunci când conștienti-

zăm că, prin jertfa Fiului Său, Dumnezeu i-a răs-

cumpărat pe păcătoși pentru a-i aduna într-un 

trup, în Trupul lui Hristos, formând astfel poporul 

Lui, vom conștientiza valoarea neprețuită a Biseri-

cii, așa cum o vede Dumnezeu. Dumnezeu ne-a răs-

cumpărat cu scopul de a începe o creație nouă, for-

mată prin regenerarea și mântuirea poporului Său. 

Acești oameni se adună împreună în congregații lo-

cale, formând Biserica, aducând laude pentru ceea 

ce Dumnezeu a făcut, luându-i din Adam și așe-

zându-i în Hristos. 

OMUL CEL NOU NU ESTE UN SINGURATIC 

Am auzit adesea predicatori referindu-se la 

creștinii singuratici. Un lucru este sigur însă, anume 
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că această idee, care spune că un creștin ar putea să 

își trăiască viața de credință de unul singur, fără 

vreo legătură cu sau fără a da socoteală poporului 

lui Dumnezeu, este total străină de Scriptură (cf. 

Evrei 10:23-25). Biblia a arătat clar că Dumnezeu se 

așteaptă ca noi să ne alăturăm unei adunări vizibile, 

formată din credincioși răscumpărați prin sângele 

Lui și care cred au un crez asemănător, astfel ca să 

putem experimenta binecuvântările unei mântuiri 

comune (Efes. 4:4; Tit 1:4; 2 Petru 1:1). Pavel scria: 

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, 

dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este 

vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milosti-

vire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină 

și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un 

gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din 

slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să îl pri-

vească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare 

dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la fo-

loasele altora” (Filip. 2:1-4). 

Lucrul uimitor în legătură cu acest pasaj, care se 

focalizează atât de mult pe felul cum noi ne tratăm 

reciproc în biserică, este că acest tip de comporta-

ment, unul față de celălalt, este pur și simplu reflec-

tarea gândirii lui Hristos. Pavel continuă spunând 

„să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos 

Isus” (Filip. 2:5). Dumnezeu vrea ca noi să trăim vie-

țile de credință în comuniunea sfinților, nu în izo-

lare. De aceea, biserica este locul unde Dumnezeu 
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ne așază, este ideea lui Dumnezeu, nu a noastră. Im-

portanța bisericii locale a fost mult prea des submi-

nată și neglijată în slujire, mai ales în predicare. 

Dacă cineva se întoarce la Hristos prin eforturile 

noastre evanghelistice, ar trebui să încurajăm cu tă-

rie acea persoană să se alăture unei biserici locale, 

unde să poată fi învățată Cuvântul lui Dumnezeu, să 

fie încurajată prin părtășie, păstorită de lideri evla-

vioși și să dea socoteală bisericii Dumnezeului cel 

viu. Am putea să mergem până acolo încât să spu-

nem că misiunea evanghelistică este incompletă 

dacă urmărim doar convertirea, dar nu producem 

ucenici care să se alăture altora, în biserici unde se 

predică Biblia. 

Isus i-a trimis pe ucenicii Lui: „Duceți-vă și fa-

ceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Nu-

mele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învă-

țați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 

sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” 

(Matei 28:19-20). Acest lucru nu poate avea loc prin 

folosirea instrumentelor multimedia, a internetu-

lui, a dispozitivelor iPod sau a altor mijloace tehno-

logice. Ucenicii sunt prezenți acolo unde Cuvântul 

lui Dumnezeu este predicat cu regularitate (cf. 1 

Cor. 11:18). Înnoirea minților noastre este un proces 

care durează toată viața. El nu poate parcurs oco-

lind prezența în adunări. 
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Există atât de multe capcane spirituale care să îl 

conducă pe credincios către izolare. Biblia ne în-

vață că acest lucru ar fi cu totul neînțelept: „cel ur-

suz caută ce-i place lui” (Prov. 18:1). A te izola, creș-

tin fiind, a refuza părtășia sfinților și a respinge su-

pravegherea liderilor spirituali este un lucru peri-

culos pentru viața ta spirituală și previne creșterea 

ta în credință. Iată un pasaj important al lui Pavel: 

„Și El i-a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe 

alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, 

pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucră-

rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 

până vom ajunge toți la unirea credinței și a cu-

noștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om 

mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos” 

(Efes. 4:11-13). 

După cum indică atât de clar acest pasaj, pentru 

a ajunge la maturitatea în Hristos pe care Dumne-

zeu o dorește, trebuie să folosim darurile lui Dum-

nezeu pentru biserică și acele mijloace pe care El 

le-a lăsat ca noi să creștem tot mai mult în asemă-

nare cu Fiul Său.  

Trupul lui Hristos este gândit astfel încât să nu 

fie alcătuit doar din cap, sau să fie doar trup, dar 

fără cap. Trupul Lui nu constă doar din membre, 

fără ochi, urechi sau nas. Ar fi o deformitate ab-

surdă. Trupul lui Hristos este astfel conceput încât 

fiecare membru să conteze. Indiferent care ar fi 
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chemarea noastră în biserică, fie că dăm învăță-

tură, predicăm, cântăm, facem curățenie, îi spunem 

un bun venit cuiva sau facem evanghelizare, toți 

suntem chemați să lucrăm împreună ca niște pietre 

vii (1 Petru 2:5). Pavel le spunea Corintenilor: „și 

dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă 

împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, toate 

mădularele se bucură împreună cu el” (1 Cor. 12:26). 

SUNTEM CHEMAȚI SĂ ZIDIM ÎMPREUNĂ 

Un alt motiv pentru care nu putem să ne trăim 

viețile de credință în izolare sau să fim indiferenți 

față de biserică, ține de impactul pe care aceasta l-

ar avea asupra sănătății generale a Trupului lui 

Hristos. Ceea ce facem personal afectează biserica 

în întregime. Atunci când eșuăm să participăm la 

părtășia bisericii, la slujire sau la evanghelizare, bi-

sericile noastre sunt lipsite de eficiența intențio-

nată de Dumnezeu. Biserica este adesea comparată 

cu o clădire. Așa cum este cazul oricărei clădiri, 

părțile care adesea formează structura ei sunt in-

terne, legate unele de celelalte, și sunt de diverse ti-

puri. Unele trăsături ale clădirii pot să pară mai 

proeminente și impresionante, cum ar fi ferestrele 

de pe o clădire-turn, coloanele unui sediu de primă-

rie sau pardoselile din marmură din marile sa-

loane, dar atunci când vorbim despre puterea, sta-

bilitatea și integritatea clădirii, trebuie să luăm în 
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considerare că temelia stă la baza tuturor trăsături-

lor ei și este esențială pentru ca acea clădire să stea 

în picioare. Materialul folosit pentru pardoseli, pie-

trele de granit, covoarele frumoase, ornamentele 

de pe pereți și designul arhitectonic din interiorul 

clădirii sunt complet inutile, dacă firele de electri-

citate din interiorul pereților nu sunt conectate 

adecvat, astfel încât să existe lumină pentru a vedea 

și a ne bucura de frumusețea culorilor și a designu-

lui. Tot așa, dacă biserica nu este adecvat construită 

din fiecare membru al bisericii, membrii mai vizibili 

nu vor avea frumusețe, putere sau eficiență, așa cum 

ar trebui. Biserica este mult mai eficientă atunci 

când toți membrii sunt prezenți, când darurile sunt 

folosite și când fiecare persoană își împlinește rolul 

în ea. Ca păstor, pot să mă identific foarte ușor în 

ilustrația dată mai sus, cu privire la aspectele legate 

de o clădire. Dacă o congregație nu este implicată 

sau dacă doar câțiva sunt prezenți, predicile mele nu 

vor avea eficiență, pentru că un număr redus de 

membri vor auzi Cuvântul lui Dumnezeu, care este 

dat spre echiparea bisericii în orice privință.  

Pavel merge mai departe în Efeseni 4, descriind 

ceea ce ar putea fi denumită viziunea sa utopică 

despre ceea ce ar trebui să fie biserica, atunci când 

funcționează biblic: 

„Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și în-

colo, purtați de orice vânt de învățătură, prin 
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viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mij-

loacele de amăgire; ci, credincioși adevărului, 

în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să 

ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot 

trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea 

ce dă fiecare încheietură, își primește crește-

rea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în mă-

sura ei, și se zidește în dragoste” (Efes. 4:14-16). 

Observați limbajul folosit aici, anume că bise-

rica este pentru „adulți”, pentru cei care umblă în 

maturitate, nu pentru imaturi spirituali, copii sau 

nepăsători, care pot să fie foarte ușor duși încoace 

și încolo de valuri și vânturi de învățături distrugă-

toare. Limbajul lui Pavel mai sugerează și că bise-

rica este locul binecuvântării, al protecției și sigu-

ranței. În afara ei, ne putem aștepta la atacurile 

vrăjmașului. În afara bisericii, suntem expuși influ-

enței complete a diavolului. În afara bisericii, ne 

aflăm în sfera de acțiune diavolului, a lumii și păca-

tului (F.A. 26:18; 1 Cor. 5:5, 12-13; 1 Tim. 1:20). Atunci 

când biserica funcționează așa cum ar trebui, vizi-

unea pe care Pavel o oferă este asemănătoare unei 

mașini bine unse, sau, potrivit analogiei lui, unui 

trup care se hrănește singur și care se zidește în dra-

goste. 

Așa cum Hristos este parte a bisericii, și noi sun-

tem chemați să fim parte a Bisericii lui Dumnezeu. 

Ascultați ce spunea Petru: 
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„Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oa-

meni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumne-

zeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți 

o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să 

aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumne-

zeu, prin Isus Hristos” (1 Pet. 2:4-5). 

Dacă suntem atenți, vom observa jocul de cu-

vinte pe care Petru îl folosește aici cu termenii „pia-

tra” și „pietre”. Hristos este „Piatra vie”, dar și noi 

suntem „pietrele vii”.  

Mai mult, ceea ce face acest pasaj atât de minu-

nat este că Petru face legătura între Hristos și cre-

dincioși prin aceeași clădire, Biserica. De aseme-

nea, Petru a vrut ca biserica locală să înțeleagă 

această realitate și să o adopte nu doar în calitate de 

Biserică universală, ci și la nivelul bisericii locale.  

Câștigul de aici este că, dacă Hristos este pre-

zent în Biserica Sa, dacă El este parte integrantă din 

„casa spirituală”, așa suntem și noi. El este Piatra de 

temelie, iar noi suntem pietrele zidite pe El.  

Dacă noi respingem autoritatea și închinarea 

bisericilor noastre locale, ceea ce spunem în esență 

este că, deși Hristos se va afla duminică dimineața 

în biserică, noi nu vrem să fim acolo.  

Dacă Hristos consideră membralitatea Sa în bi-

serică un lucru serios, așa ar trebui să o considerăm 

și noi. 
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OMUL CEL NOU SE AFLĂ SUB AUTORITATE 

Acestea sunt efectele la nivel individual. Totuși, 

Biserica, în întregul ei, este cea care pierde. Dacă un 

membru al bisericii suferă, întreaga biserică va su-

feri (1 Cor. 12:26). Dumnezeu nu ne-a ales și nu ne-a 

scos din această lume ca să ne lase în izolare sau în 

afara comunității, fără familie sau fără popor. Isus 

le-a spus ucenicilor că nu-i va lăsa orfani (Ioan 

16:18). Dumnezeu ne dă Duhul Lui ca să știm că sun-

tem adoptați în familia Lui (Rom. 8:15).  

Una dintre cele mai importante schimbări care 

au loc atunci când noi trecem de la Adam la Hristos 

este asocierea noastră cu Biserica. Integrarea noas-

tră corectă și sănătoasă în biserică este unul dintre 

scopurile lui Dumnezeu în mântuirea noastră (1 

Ioan 1:3). Biserica este noul popor, pe care Dumne-

zeu l-a adunat pentru Sine prin Isus Hristos. Astfel, 

Dumnezeu a plasat prezența Sa în Biserică (1 Cor. 

3:16), binecuvântarea și protecția Sa asupra Biseri-

cii (Ioan 17:12), și autoritatea Lui în Biserică (Matei 

16:18-19). Totuși, fiind născuți ca fii și fiice răzvrătiți 

ai lui Adam, noi venim în această lume cu un dispreț 

față de autoritate. Nu ne place să ni se spună ce să 

facem, nu ne plac șefii, superiorii, politicienii, pă-

rinții, guvernele și niciun fel de autoritate. Acesta 

este unul dintre rezultatele căderii în păcat. Încă de 

la început, omul se răzvrătește împotriva autorității 
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care este pusă peste el. Eva s-a răzvrătit împotriva 

soțului ei, Cain împotriva părinților lui și nu și-a 

onorat tatăl și mama, a încălcat legile lui Dumnezeu 

și l-a ucis pe fratele său Abel. 

Cea mai gravă formă de răzvrătire este însă cea 

manifestată împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. 

Din acest motiv, apostolii lăudau bisericile pentru 

ascultarea de care acestea dădeau dovadă. Pavel le 

spunea Romanilor: „mulțumiri fie aduse lui Dumne-

zeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați 

ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii, pe 

care ați primit-o” (Rom. 6:17). La fel cum orice pă-

rinți buni și-ar lăuda copiii pentru ascultare și su-

punere față de autoritatea din familie, Pavel, care 

asemăna slujirea apostolică în Biserică unui pă-

rinte care își exercită autoritatea asupra copilului 

său, a lăudat adesea bisericile pentru ascultarea lor 

reverentă față de Evanghelie (cf. 1 Tes. 2:13). Supu-

nerea față de autoritatea bisericii înseamnă, pur și 

simplu, a recunoaște că participarea și identifica-

rea cu o biserică locală este lucrarea suverană a lui 

Dumnezeu. Participarea noastră într-o biserică lo-

cală este testul cert al dedicării noastre față de dom-

nia lui Hristos. Nu este suficient să fim entuziaști 

față de un vorbitor dinamic, predicatorul nostru fa-

vorit de la radio, o organizație misionară pe care o 

susținem cu rugăciune și financiar, sau să obținem 

un certificat de absolvire la școală creștină care ne 
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place. Niciuna dintre acestea nu înlocuiește Bise-

rica. În fapt, Biserica este singura instituție de sub 

cer și de pe planetă, unde Dumnezeu însuși a inves-

tit propria autoritate suverană (Matei 16:19). 

LOCUL BINECUVÂNTĂRII 

De-a lungul acestei cărți am pus în contrast ce în-

seamnă ca o persoană să fie în Adam și care este po-

ziția ei nouă, în Hristos. Am văzut că, în Adam, noi 

moștenim vinovăția, corupția morală și natura lui. 

Această moștenire adamică ne conduce la o viață 

blestemată. În Adam, trăim sub condamnarea unui 

blestem care pătrunde în orice segment al vieților 

noastre – în mediul nostru de viață, în înseși viețile 

noastre, în relațiile și în inimile noastre. A fi în Hris-

tos înseamnă că ni se deschide o nouă sferă, o sferă a 

binecuvântării. Este ca și cum porțile Paradisului 

ne-ar fi fost deschise iarăși. Acolo unde Dumnezeu a 

așezat cândva un heruvim cu o sabie înflăcărată, ca 

să apere Grădina Edenului, acum Dumnezeu vine și 

oferă părtășia cu poporul Său. Astfel, prezența lui 

Dumnezeu în bisericile noastre constituie o sferă a 

binecuvântării și protecției (Apoc. 3:20). În fapt, 

punctul cel mai intens al viziunii cerești din Apoca-

lipsa este atins atunci când Dumnezeu este văzut lo-

cuind în mijlocul poporului Său (Apoc. 21:3).  

Scriptura ne prezintă și opusul acestei viziuni 

mângâietoare. Este un lucru periculos să ieșim de 
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sub protecția casei lui Dumnezeu. Iată de ce disci-

plina bisericii este descrisă în Biblie ca un lucru se-

rios. Disciplina bisericii, mai ales atunci când ea 

implică excomunicarea, este descrisă în Scriptură 

în termeni înfricoșător de serioși. Dacă o persoană 

a ales să se alăture lumii, în loc să se alăture lui Hris-

tos și Bisericii Sale, Biblia ne învață că,  

„Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; și, 

dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pen-

tru tine ca un păgân și ca un vameș” (Matei 18:17). 

„Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe 

mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca du-

hul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus” (1 

Cor. 5:5).  

„Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămă-

deală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hris-

tos, Paștele noastre, a fost jertfit” (1 Cor. 5:7). 

„V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio le-

gătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii 

lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu 

cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fi-

indcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am 

scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul 

care, măcar că își zice ‚frate’, totuși este curvar, 

sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau 

defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel 

de om nu trebuie nici să mâncați” (1 Cor. 5:9-11).  

„Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. 

Dați-l afară dar din mijlocul vostru pe răul 
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acela” (1 Cor. 5:13, cf. Deut. 13:5; 17:7, 12; 21;21; 

22:21; 1 Cor. 5:2). 

„Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe 

care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să 

nu hulească” (1 Tim. 1:20).  

Există în cultura de azi un anti-instituționalism 

nebiblic și nefericit, pe care este greu să-l scoatem 

din oameni. Trăim într-o generație care iubește răz-

vrătirea, urăște autoritatea și, mai presus de orice, 

protejează individualismul cu orice preț. De aceea, 

doctrina Bisericii ne provoacă prin confruntarea 

acestei atitudini independente din gândirea noas-

tră. Un text foarte important din scrierile lui Pavel 

este acesta: 

„Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, 

să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel 

ce a murit și a înviat pentru ei” (1 Cor. 5:15). 

A fi așezați în Hristos înseamnă și că am fost 

puși în Trupul lui Hristos, pentru a fi interconectați 

cu celelalte părți ale acestuia. Doar în Trupul lui 

Hristos, Biserica, vom fi provocați să ne folosim da-

rurile, să ne iubim reciproc, să ne slujim unii pe alții, 

să ne încurajăm unii pe alții, să ne jertfim unii pen-

tru alții, să ne binecuvântăm reciproc, să ne învă-

țăm unul pe altul și să ne corectăm unii pe alții în 

toată înțelepciunea și cunoștința adevărată. N-ar 

trebui să uităm că epistolele au fost scrise în princi-

pal în contextul bisericii locale. Pavel, Petru, Ioan și 
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Iacov au scris toți către adunări locale, unde învă-

țăturile lor puteau fi trăite adecvat spre gloria lui 

Dumnezeu (cf. 1 Cor. 7:17).  

Pur și simplu nu este suficient să îți mărturisești 

credința în Hristos în izolare. Nu ajută la nimic să 

pretinzi că ești evlavios, dar să negi puterea lui 

Dumnezeu de a transforma viața ta pentru a asculta 

de Cuvântul Său prin a sta conectat la biserica lo-

cală. Având în vedere faptul că Biserica este ideea 

lui Dumnezeu, ea este lucrul pe care El l-a lăsat, în 

care noi să ajungem la maturitate spirituală și să fim 

binecuvântați de El. Omul nu a fost luat din lumea 

haotică a păcatului adamic pentru a fi lăsat într-un 

azil disfuncțional al individualismului, ci dimpo-

trivă, Dumnezeu ne-a răscumpărat în Hristos pen-

tru a ne pune sub scutul Său de protecție, prin a ne 

așeza în familia Sa de credincioși și în biserica celor 

întâi născuți. Dacă am fost „înrolați” în Biserica din 

cer, trebuie să luăm în serios și membralitatea noas-

tră în biserica locală, aici, pe pământ (Evrei 12:23). 
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CAPITOLUL 9.  

MAREA TRIMITERE  
 

„Sufletul și veșnicia omului depind de vocea se-

menilor lui!” – Horatius Bonar 

 

Atunci când Isus i-a trimis pe ucenicii Lui, El i-a 

invitat să ia parte la măreața lucrare a lui Dumne-

zeu de a transfera omul căzut, din Adam, și a-l con-

verti într-un om nou, prin unirea acestuia cu Hris-

tos. Cu alte cuvinte, Marea Trimitere este misiunea 

dirijată de Duhul lui Dumnezeu care are ca scop să 

adune în omul cel nou un popor care se va depărta 

de Adam și tot ceea ce acesta reprezintă, și să se ali-

pească de Hristos și tot ceea ce este caracteristic 

Lui, spre gloria lui Dumnezeu. 

După cum am văzut, acest om nou a fost scos din 

lumea păcatului și a întunericului. El a părăsit sfera 

păcătoasă a lui Adam, cu vinovăția, corupția mo-

rală și natura sa decăzută. Omul cel nou primește o 

natură nouă, o inimă nouă și o gândire nouă, lucruri 

care conduc la scopuri noi și la o nouă misiune în vi-

ață. În Hristos, noi am intrat în procesul de transfor-

mare denumit sfințire – proces prin care suntem tot 

mai mult conformați chipului lui Isus Hristos. Chiar 
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dacă procesul de conformare în asemănarea lui 

Hristos durează toată viața și uneori este un proces 

dureros, care provoacă agonie, el este lucrarea lui 

Dumnezeu de sfințire și punere deoparte a unui po-

por pentru Sine.  

Am văzut de asemenea că acest proces nu are 

loc în izolare, ci în contextul bisericii locale, care 

este expresia Bisericii universale și invizibile a lui 

Dumnezeu, formată din toți cei care sunt convertiți 

de la Adam la Hristos, de-a lungul epocii Bisericii.  

Prin Marea Trimitere, bisericile locale intră în 

acest râu al lucrării răscumpărătoare a lui Dumne-

zeu pe planeta noastră. Bisericile locale duc mai de-

parte această răscumpărare acolo unde Dumnezeu 

intenționează, chemând lumea de oameni pierduți 

să se pocăiască și să își pună încrederea doar în 

Hristos, spre mântuirea lor. 

Atunci când vedem felul cum planul de mântu-

ire al lui Dumnezeu ne afectează astăzi, în secolul 

XXI, avem nevoie să auzim din nou cuvintele stră-

vechi, dar nemuritoare, ale Marii Trimiteri. Marea 

Trimitere a constituit forța din spatele lucrării mi-

sionare a Bisericii în evanghelizarea globală, de-a 

lungul tuturor secolelor. Însuși acest fapt ar trebui 

să ne determine să vedem relevanța fără eșec a Cu-

vântului lui Dumnezeu și a poruncii de a face uce-

nici, astăzi, în lumea modernă. 
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Oamenii din orice perioadă a Bisericii, străve-

che sau modernă, trebuie să audă cuvintele lui Isus: 

„Duceți-vă și faceți ucenici!” Dar cum ajunge Marea 

Trimitere să aducă roade practice în viețile noas-

tre? Primește fiecare credincios aceeași chemare la 

lucrarea misionară sau evanghelistică?  Constă lu-

crarea Marii Trimiteri doar în a face misiune, evan-

ghelizare de stradă și predicare? Sau este Marea 

Trimitere ceva mult mai vast, mai cuprinzător și 

mai complex? Cum putem privi Marea Trimitere 

așa încât să propovăduim învățătura Scripturii fără 

a pierde din vedere pădurea, din cauza copacilor, 

în special dacă vedem că avem în față o chestiune 

fundamentală și uriașă – evanghelizarea rasei ome-

nești? 

Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, ar 

trebui să privim la pasajul Marii Trimiteri, în Evan-

ghelia după Matei, capitolul 28. Atunci când anali-

zăm acest pasaj clasic privind Marea Trimitere, 

vom fi nevoiți să observăm în acest text o viziune 

centrată pe Hristos. Ne vom uita la trei aspecte cris-

tocentrice: învierea Sa răscumpărătoare, mandatul 

Său autoritar și programul Evangheliei Sale. Iată 

pasajul, în contextul lui: 

„Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în 

muntele unde le poruncise Isus să meargă. 

Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au 

îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-
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a zis: ‚Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe 

pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să pă-

zească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu 

voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 

Amin’” (Matei 28:16-20). 

ÎNVIEREA SA RĂSCUMPĂRĂTOARE  

Scena Marii Trimiteri este așezată într-un loc 

specific, desemnat de Isus însuși. El le spusese uce-

nicilor să meargă să se întâlnească cu El la un munte 

anume, de unde avea să îi trimită. Tot ceea ce cu-

noaștem despre acel loc este că se află undeva, în 

Galileea. Evident, nu locul este cel mai important 

aici, căci pasajul se concentrează pe apariția Dom-

nului înviat. La acest munte, ei L-au văzut pe Dom-

nul și I s-au închinat. Altfel spus, acest eveniment 

unic al învierii Fiului lui Dumnezeu avea să devină 

cel mai important lucru petrecut în istoria răscum-

părării. Avea să fie de o importanță mai mare decât 

creația cerurilor și a pământului de către Dumne-

zeu, decât creația omului, decât potopul care a aco-

perit lumea în zilele lui Noe, decât chemarea lui 

Avraam și a lui Isaac, despărțirea Mării Roșii, darea 

Legii prin Moise sau construirea Templului. Nimic 

nu a schimbat cursul istoriei pentru poporul lui 

Dumnezeu, ca, de altfel, pentru toată omenirea, 

cum a făcut-o învierea lui Isus Hristos. 
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La sfârșitul versetului 17 ni se oferă un detaliu 

fascinant: „unii s-au îndoit”. Comentatorii biblici s-

au străduit să înțeleagă circumstanțele acestui pa-

saj. Cum putem înțelege faptul că unii dintre uce-

nici s-au îndoit? De ce s-ar fi îndoit, din moment ce 

Îl vedeau pe Domnul înviat? Primul lucru pe care 

trebuie să-l recunoaștem este că aici nu avem de-a 

face cu necredința acelora care Îl respinseseră pe 

Isus, ci mai degrabă, ca în cazul lui Toma, aceasta 

era expresia scepticismului și a îndoielii autentice a 

credinciosului. Poate că ei erau copleșiți de gândul 

că ar fi putut avea o viziune sau doar o iluzie (Luca 

24:39; cf. Matei 14:26; Marcu 6:49). 

Chiar dacă Domnul era perfect înviat, ucenicii 

încă nu erau. Deși obiectul închinării lor era desă-

vârșit în orice fel, închinătorii erau încă imperfecți. 

Ei încă nu aveau trupurile glorificate, căci acest lu-

cru se va petrece la învierea lor. Ei încă aveau minți 

decăzute, înclinate către a raționaliza lucrurile mi-

raculoase trecându-le în zona naturalistă a gândi-

rii. Ceea ce înțelegem din aceasta este că ucenicii 

erau plini de simțăminte amestecate, parte din 

acestea însemnând chiar îndoială și freamăt. Eve-

nimentele din acest pasaj pot de asemenea să fi fost 

gândite dinainte pentru a-l pregăti pe cititorul Nou-

lui Testament pentru Ziua Cincizecimii, când asu-

pra ucenicilor avea să vină „putere” de sus, lucru 

care avea să-i conducă la un curaj de neegalat, așa 
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cum vedem de-a lungul cărții Faptelor Apostolilor 

(cf. F.A. 1:8). 

Chiar dacă se poate ca unii dintre ucenici să se 

fi îndoit, alții nu s-au lăsat pradă ezitării, ci s-au în-

chinat înaintea lui Isus ca Domn înviat. În orice caz, 

îndoiala ucenicilor exprimată aici, ca în cazul lui 

Toma (Ioan 20:24-29), constituie un motiv de încu-

rajare pentru credincioși, pentru că acest lucru de-

monstrează dorința lui Dumnezeu de a alege chiar și 

oameni sceptici pentru a fi destinatarii Marii Trimi-

teri. Dumnezeu nu alege creștini plini de credință și 

curaj, ci El alege oameni imperfecți, păcătoși, cu o 

credință slabă, oameni firavi, dar oameni pe care El 

îi trimite să împlinească planurile Lui (1 Cor. 1:26-

29). Aceste planuri sunt răscumpărătoare în natura 

lor și au început să se manifeste prin învierea lui Isus 

Hristos. Învierea Lui este un act răscumpărător. În 

fapt, este cel mai mare dintre toate acestea. 

Învierea are multe implicații. Ea demonstrează 

calitatea lui Isus de Fiu al lui Dumnezeu (Rom. 1:4), 

dovedește că El este Mesia (F.A. 2:29-36), a inaugu-

rat perioada Bisericii (Matei 28:18-20; F.A. 1:6-8); a 

deschis epoca Duhului (Ioan 7:39; F.A. 2), a devenit 

punctul cel mai înalt și central al mesajului bisericii 

primare (F.A. 2:22; 4:1-2; 23;6), a îndreptățit poporul 

lui Dumnezeu (Rom. 4:25), ne-a asigurat de nădej-

dea învierii (1 Cor. 6:14; 15:16-19; 1 Cor. 4:14) și le-a 
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dat putere credincioșilor să trăiască în aceeași pu-

tere a învierii (Rom. 6:8-11). În esență, ea a fost parte 

din misiunea lui Hristos, având rolul de a învinge 

moartea și pe diavolul, și de a-i oferi poporului Său 

o nădejde veșnică (1 Ioan 3:8). 

De aceea, aprecierea semnificației învierii în-

cepe acolo unde Marea Trimitere este prezentată. 

Acum, că Isus fusese înălțat la locul pe care Îl me-

rita, la dreapta autoritară a lui Dumnezeu (Rom. 

8:34; Efes. 1:20; Col. 3:1), El poate să ne dea Duhul Său 

ca pe o arvună (Efes. 1:14), să ne ofere putere pentru 

slujire (Ioan 7:39), să ne umple cu singura nădejde a 

popoarelor, și să trimită Biserica pentru a predica 

Evanghelia în puterea Lui, până la capătul lumii 

(F.A. 1:6-8). Întrucât învierea este atât de centrală 

pentru misiunea Bisericii, ar trebui să studiem câ-

teva aspecte importante ale acestui eveniment răs-

cumpărător atât de definitoriu. 

SEMNIFICAȚIA ÎNVIERII 

Marea Trimitere este rezultatul faptului că Isus 

Hristos a fost înviat și înălțat (Filip. 2:6-11). Ca Domn 

înălțat, Isus este în starea adecvată de înălțare, din 

care poate să îi poruncească poporului Său cu toată 

autoritatea, întrucât El este acum la dreapta lui 

Dumnezeu și a împlinit lucrarea necesară, astfel ca 

Biserica să-și facă la rândul ei lucrarea dată de El 

(Ioan 17:5; 20:21). 
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Înainte de înviere, crucea reprezenta pentru 

ucenicii neinformați un singur lucru, și anume epu-

izarea oricăror speranțe ca Dumnezeu să „așeze din 

nou împărăția lui Israel” (F.A. 1:6). Scriptura descrie 

cu multe detalii confuzia, descurajarea și dispera-

rea pe care crucificarea a cauzat-o în inimile uceni-

cilor, care păreau abandonați în frică și frustrare 

după execuția și înmormântarea lui Isus (Marcu 

14:50; Luca 23:49). La puțină vreme după înviere, 

mesajul bisericii primare s-a schimbat de la pesi-

mism și frică (Luca 24:21) la mesajul triumfului me-

sianic. Ucenicii au subliniat mai multe aspecte în 

acest sens.  

În primul rând, că Isus era în fapt Mesia (F.A. 2:36).  

În al doilea rând, că moartea Lui era necesară și 

predeterminată, în mâna Dumnezeului suveran 

(F.A. 2:23; 4:27).  

În al treilea rând, că evreii Îl omorâseră și res-

pinseseră pe „Domnul vieții”, dar Dumnezeu L-a în-

viat din morți (F.A. 3:15).  

În al patrulea rând, ca în baza Numelui lui Isus 

din Nazaret biserica primară făcea acum minuni și 

semne (F.A. 3:16).  

În al cincilea rând, că Dumnezeu oferea iertarea 

păcatelor și mântuirea în armonie completă cu pro-

fețiile Vechiului Testament, transmise prin proroci 
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(F.A. 3:21). Care anume era factorul care determina 

acest nou mesaj al Bisericii? Învierea lui Isus din 

morți, așa cum fusese profețită în Lege, Prorocii și 

Psalmi (Luca 24:44). 

George Ladd ne oferă câteva explicații despre 

importanța învierii lui Isus: 

„Petru a făcut acest apel nu în baza vieții incom-

parabile, a învățăturilor excelente ori a cuvin-

telor pline de inspirație ale lui Isus, ci pentru că 

Dumnezeu Îl înviase din morți și Îl înălțase la 

dreapta Sa, în cer. În baza acestui fapt, Petru 

chema acum Israelul să se pocăiască, să pri-

mească iertarea păcatelor și să fie botezați în 

Numele lui Isus Hristos (F.A. 2:38)”.1 

MANDATUL SĂU AUTORITAR 

Marea Trimitere este o trimitere. Este o poruncă, 

o însărcinare și o învățătură care călăuzește popo-

rul lui Dumnezeu către ascultare față de porunca 

Domnului înviat de a se implica în evanghelizarea 

lumii. Există mai multe motive pentru care autorita-

tea lui Hristos este importantă și trebuie examinată 

cu atenție. În primul rând, este important să înțele-

gem domeniul autorității lui Hristos. Isus le-a spus 

ucenicilor că „toată puterea Mi-a fost dată în cer și 

pe pământ”, după care, „faceți ucenici din toate 

 
1 George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament. Eerdmans 1993; p. 

353. 
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neamurile” (Matei 28:18-19). Prin înviere, Isus a fost 

„dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu” (Rom. 

1:4). Chiar dacă aceasta nu înseamnă că Isus a deve-

nit Fiul lui Dumnezeu la înviere, învierea lui Isus L-

a adus într-o nouă sferă a existenței, o sferă în care 

Logosul divin încarnat, sau Cuvântul, care „S-a fă-

cut trup” (Ioan 1:1), era acum proclamat ca Fiu al lui 

Dumnezeu în puterea învierii. Aceasta a făcut ca 

Hristosul cel veșnic să primească toată autoritatea, 

„în cer și pe pământ”. Învierea lui Hristos are impli-

cații globale, cosmice. Iată un pasaj important din 

epistolele lui Pavel: 

„... pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul 

că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la 

dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de 

orice domnie, de orice stăpânire, de orice pu-

tere, de orice dregătorie și de orice nume care 

se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în 

cel viitor. El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat 

căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care 

este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește 

totul în toți” (Efes. 1:20-23). 

Aceasta este înțelegerea autorității lui Hristos în 

baza căreia Biserica este chemată să împlinească 

poruncile Lui. Fiind Domn al domnilor și Împărat al 

împăraților, Hristos este preeminent și suveran 

peste orice putere inimaginabilă, fie că este vorba 

de împărați, guvernatori, magistrați, regi, îngeri, de-

moni sau chiar de Satana. 
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Mai mult, datorită acestei autorități, Biserica are 

orice drept să asculte de Marea Trimitere și să fie 

încrezătoare că Hristos Își va conduce, proteja și 

răsplăti poporul pentru că acesta acționează în Nu-

mele Celui care are toată autoritatea (Filip. 2:9-11). 

Hristos ne-a dat permisiunea să mergem în toată lu-

mea, pentru că este lumea Lui. 

Aspectele avocățești m-au fascinat mereu. În 

aplicarea legii, pentru a face o percheziție adecvată 

și a pătrunde pe proprietatea privată a cuiva, auto-

ritățile au nevoie în primul rând să obțină un man-

dat. Acest mandat le oferă ofițerilor de poliție auto-

ritatea necesară pentru a deschide ușile și a invada 

spațiul privat al persoanei respective. Marea Tri-

mitere este, într-un fel, mandatul Bisericii de a 

merge în toată lumea și de a le prezenta Evanghelia 

oamenilor din orice popor. Autoritatea noastră nu 

provine de la vreo instituție pământească, ci de la 

tronul lui Dumnezeu! Noi suntem trimiși în autori-

tatea lui Hristos la toate națiunile, ca să îi convin-

gem pe semenii noștri să facă parte din Biserica lui 

Hristos (Luca 14:23).  

Nu există vreo autoritate mai mare la care pu-

tem apela. Nu există nicio denominație, bord de mi-

siune, agenție misionară sau organizație evanghe-

listică ce poate să ne dea o autoritate mai mare pen-

tru a merge în toată lumea și a aduce popoarele la 
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ascultare și credință, cum este autoritatea Împăra-

tului și Suveranului acestui univers, care ne 

cheamă să facem ucenici în Numele Lui. 

GRAMATICA MARII TRIMITERI 

Spre surprinderea multor creștini, punctul cen-

tral al Marii Trimiteri nu se află în cuvântul „duceți-

vă”, ci în expresia „faceți ucenici”. Imperativul se 

găsește în verbul care ne comunică o poruncă. 

Această poruncă se referă la cuvintele „faceți uce-

nici”, ideea de a merge fiind mai degrabă ca un par-

ticipiu adverbial care ne oferă condiția sau circum-

stanța care însoțește porunca. Literal vorbind, Isus 

nu le-a poruncit ucenicilor „să meargă”, ci „să facă 

ucenici”. El a plecat de la prezumția că ei vor trebui 

să meargă. Nu se pune problema dacă ei vor merge 

sau nu, ci ei într-adevăr vor merge, pentru că sunt 

chemați să facă ucenici. 

De aceea, acest mandat autoritar vizează face-

rea de ucenici, nu doar călătoria, aventura sau ex-

plorarea țărilor străine. Focalizarea poruncii nu 

este pe a călători, ci pe a predica. Practic vorbind, 

un motiv pentru care Marea Trimitere are impor-

tanță capitală este că, înțeleasă astfel, ea definește 

ceea ce Biserica ar trebui să fie pregătită să facă. 

Strategia noastră nu constă din a inventa sisteme 

sofisticate prin care se pătrundem în terenul misiu-

nii, ci să ne adresăm inimii și minții (cf. Col. 1:28; 2 
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Tim. 2:2). Marea Trimitere se referă la facerea de 

ucenici, la producerea de ucenici maturi ai lui Isus 

Hristos, învățându-i teologia Scripturii într-un fel 

în care să conducă, în viețile lor, la ascultare auten-

tică și biblică (cf. Rom. 1:5). Dacă punem un accent 

exagerat pe cuvântul „duceți-vă”, putem eșua să ve-

dem dimensiunea adevărată a misiunii. 

DESTINATARII MARII TRIMITERI 

Între teologi există o controversă importantă cu 

privire la destinatarii Marii Trimiteri. Există unii 

care consideră că această poruncă, de a face ucenici, 

a fost aplicabilă și obligatorie doar pentru apostolii 

sau credincioșii din biserica primară. Nimic mai 

neadevărat. N-ar trebui să ratăm să observăm că po-

runca le-a fost transmisă imediat apostolilor, la fel 

ca orice alte lucruri pe care Isus le-a spus și sunt re-

latate în Evanghelii. Așadar, chiar dacă apostolii 

sunt primii destinatari ai Marii Trimiteri, aceasta nu 

înseamnă că biserica viitoare avea să fie scutită de 

ascultarea de această poruncă. Prin extensie, fiecare 

credincios este un destinatar al Marii Trimiteri, 

atunci când ea este corect înțeleasă și aplicată. 

Atâta vreme cât Isus are toată autoritatea, noi 

avem porunca de a asculta de Marea Trimitere. Atâta 

vreme cât există popoare pline de necredincioși 

(unele dintre ele total neatinse de Evanghelie, lipsite 

complet de mărturia Evangheliei), avem porunca 



236 CONVERTIT  |  RAMOS 

de a predica Evanghelia Împărăției până la a doua 

venire a lui Isus (Matei 24:14). Atâta vreme cât con-

tinuă modelul pastoral de ucenicie care ne este lă-

sat în 2 Timotei 2:2, trebuie să ascultăm de porunca 

Marii Trimiteri.  

N-ar trebui să ne imaginăm vreodată o doctrină 

în care Marea Trimitere este trunchiată și limitată 

la 12 oameni. Acesta ar trebui să fie un lucru incon-

secvent cu însăși natura obligațiilor lor față de Tri-

mitere, întrucât ei au primit porunca de a „învăța” 

tot ce ceea ce Isus le-a poruncit, inclusiv această po-

runcă. Scriind în lucrarea lui Klauber și Manestsch 

despre istoria misiunii mondiale, D. A. Carson a for-

mulat un argument succint legat de inconsecvența 

ideii de a limita Marea Trimitere la cei 12 apostoli: 

„Învățați-i să asculte de toate lucrurile pe care 

vi le-am poruncit, cu excepția acestei porunci, 

de a face ucenici. Feriți-le mâinile lor fine de 

aceasta, pentru că vă este adresată doar vouă, 

dragii Mei apostoli… Doar a citi porunca în 

această exprimare, și este un lucru ridicol. Te 

umflă râsul să citești așa ceva”.2 

Acestea fiind spuse, vom observa mai jos im-

portanța prudenței și a preciziei în aplicarea po-

runcii lui Hristos de a ne angaja în Marea Trimitere. 

 
2 Citat din Martin I. Klauber, Scott M. Manetsch, The Great Commission: 

Evangelicals and the History of World Missions. B&H Publishing Group 

2008; p. 179. 
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Este suficient aici să știm că orice generație a Bise-

ricii lui Dumnezeu trebuie să simtă povara deplină 

a obligației de a merge cu Evanghelia în toată lumea, 

pentru Hristos. 

ARIA DE APLICABILITATE A MARII TRIMITERI 

Aria de aplicabilitate a Marii Trimiteri trebuie 

înțeleasă în primul rând prin ceea ce ni se porun-

cește să facem, anume „să facem ucenici”. Ea a fost 

întotdeauna globală, transnațională și multietnică. 

Pe scurt, ea s-a aplicat întotdeauna „tuturor neamu-

rilor”, „tuturor popoarelor” sau „tuturor națiuni-

lor”. Altfel spus, Dumnezeu a vrut întotdeauna să 

aducă oameni din toate popoarele lumii la gloria Sa. 

Toate popoarele, toate naționalitățile, toate rasele, 

toate țările, toate grupurile etnice trebuie aduse în 

familia lui Dumnezeu, în poporul Lui nou, în omul 

cel nou al lui Dumnezeu, în Biserica lui Hristos. Ei 

sunt aduși în poporul nou al lui Dumnezeu pentru 

că sunt luați din omul cel vechi, în Adam, și așezați 

în unire cu Isus Hristos, fiind astfel părtași omului 

nou (Efes. 2:14-16; 3:6).  

Știm de asemenea că acesta este planul lui Dum-

nezeu prezentat în alte două locuri din Scriptură 

(dincolo de multe alte pasaje). Unul se află în prima 

parte a istoriei răscumpărării, iar celălalt la sfârși-

tul ei, dar ambele sunt predictive în natura lor. 



238 CONVERTIT  |  RAMOS 

Primul pasaj, din Geneza, constituie prima lică-

rire a descoperirii planului lui Dumnezeu de a 

aduce toate națiunile pământului într-o singură en-

titate sau singură etnie a civilizației, pentru gloria 

Sa, prin Isus Hristos. Vechiul Testament preves-

tește acest lucru, dacă este să ne uităm la un singur 

pasaj important din Moise: 

„Domnul îi zisese lui Avram: ‚Ieși din țara ta, din 

rudenia ta și din casa tatălui tău, și vino în țara 

pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam 

mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume 

mare și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecu-

vânta pe cei ce te vor binecuvânta și îi voi bles-

tema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile 

pământului vor fi binecuvântate în tine’” (Gen. 

12:1-3). 

Planul lui Dumnezeu de a mântui oameni din 

toate popoarele este la fel de vechi pe cât sunt patri-

arhii și la fel de sigur pe cât este împărăția viitoare a 

lui Dumnezeu. Orice a prevestit Scriptura prin pro-

feți, orice a predicat Isus și orice ne-au învățat 

apostolii despre creația de către Dumnezeu a unui 

popor nou format din oameni din orice națiune de 

sub cer, este pe deplin realizat până la finalul isto-

riei răscumpărării. Există trei pasaje importante în 

Apocalipsa lui Ioan care ne vor arăta punctul cul-

minant al planului lui Dumnezeu de a crea un popor 

al Său, unit prin credință cu Fiul Său, Isus Hristos: 
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„Și cântau o cântare nouă, și ziceau: ‚Vrednic 

ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai 

fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumne-

zeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, 

de orice limbă, din orice norod și de orice 

neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pen-

tru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pă-

mânt!’ M-am uitat, și împrejurul scaunului de 

domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrâ-

nilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor 

era de zece mii de ori zece mii și mii de mii” 

(Apoc. 5:9-11).  

„Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi 

Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt, și toate 

Neamurile vor veni și se vor închina înaintea 

Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate!” 

(Apoc. 15:4). 

„Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minu-

nat: șapte îngeri, care aveau șapte urgii, cele din 

urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumne-

zeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată 

cu foc; și pe marea de sticlă, cu alăutele lui 

Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai 

icoanei ei, și ai numărului numelui ei. Ei cântau 

cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cân-

tarea Mielului. Și ziceau: ‚Mari și minunate sunt 

lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputer-

nice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împă-

rate al Neamurilor!’” (Apoc. 15:1-3). 

Dar ce înțelegem noi prin Neamuri? Atunci 

când ne gândim la implicațiile globale ale misiunii 
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Bisericii, putem să împărțim ideea de națiune după 

felul de lucrare - evanghelizare, misiune, și misiune 

de frontieră. Și eu cred că acest lucru este corect, 

pentru că urmează același model biblic elementar 

din Faptele Apostolilor 1:8 – Ierusalim, Iudeea, Sa-

maria și marginile lumii: Ierusalim – evangheliza-

rea față de cei care au deja acces la Evanghelie, fără 

a fi nevoiți să trecem peste barierele culturale; Iu-

deea și Samaria - misiunea către popoare la care 

Evanghelia a ajuns deja, dar față de care avem bari-

ere culturale sau de limbă; Capătul lumii - misiunea 

de tip frontieră, adresată popoarelor unde Evan-

ghelia încă nu a ajuns, și față de care avem de trecut 

bariere importante de cultură și limbă. 

Pentru fiecare dintre aceste categorii există o 

strategie și o metodă ce trebuie folosite cu atenție. 

Totuși, indiferent de loc, cultură sau provocări, aria 

de aplicabilitate a mandatului lui Hristos, Cel care 

are toată puterea, rămâne aceeași. Autoritatea lui 

Isus Hristos este aplicabilă oricărui grup de oameni 

de sub cer. Toate popoarele, sunt, de altfel, ca „o pi-

cătură de apă din vadră” (Isaia 40:15) înaintea Dom-

nului și a scopurilor Lui suverane. De la societățile 

cele mai deschise, tolerante și pacifiste din Occi-

dent, până la cele mai opresive regimuri din Orien-

tul mijlociu și din lumea asiatică, adevărul rămâne 

că „toată puterea” I-a fost dată Fiului lui Dumnezeu 

și, de aceea, Biserica poate fi în siguranță pe măsură 
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ce merge în toată lumea și predică Vestea Bună îna-

intea unei lumi rele. 

DEJA, DAR NU ÎNCĂ 

Înainte de a continua să vedem gândirea lui 

Hristos pentru Marea Trimitere, trebuie să mai spu-

nem un lucru legat de autoritatea Sa și de felul cum 

ea se manifestă în lumea noastră, în mod deosebit în 

ce privește persecuția. Autoritatea lui Hristos peste 

toate popoarele de pe fața pământului n-ar trebui 

niciodată minimizată sau înțeleasă greșit. Spunând 

că autoritatea lui Hristos de după înviere este teme-

iul misiunii Bisericii, trebuie totuși să luăm în consi-

derare natura autorității Sale în această epocă. Au-

torul Epistolei către Evrei este în deplin acord cu 

relatarea Evangheliei despre felul cum Isus vede 

această autoritate atotcuprinzătoare, spunând că 

Dumnezeu nu a lăsat nimic care să nu fie supus Lui. 

Acesta este un lucru care deja s-a petrecut și este o 

realitate sigură și prezentă, însă Epistola către 

Evrei ne mai spune și că, „toate le-ai supus sub pici-

oarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lă-

sat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu vedem că 

toate îi sunt supuse” (Evrei 2:8). 

În această lume vom avea necazuri, acesta fiind 

un lucru pe care Isus însuși l-a promis. Pentru a fi 

mai specifici și a aplica aceasta la lucrarea Bisericii 

în evanghelizare, Pavel a spus, citând din Psalmul 
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44:22: „Dar din pricina Ta suntem junghiați în toate 

zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru mă-

celărie”. Acesta este costul lucrării de misiune. Dar 

la ce se referă el? Teologii au folosit expresia „deja, 

dar încă nu” pentru a descrie o mare parte din teo-

logia Scripturii. De exemplu, despre mântuirea 

noastră se poate spune că este „deja obținută, dar 

încă nu complet”. Noi am fost mântuiți (Efes. 2:5), 

dar vom fi și mântuiți (Matei 10:22). Am fost sfințiți 

(1 Cor. 1:2), dar suntem în continuare sfințiți (1 Tes. 

5:23; Evrei 12:14). Hristos domnește acum (1 Cor. 

15:25), dar El va domni și în viitor (Apoc. 11:15). Cre-

dincioșii sunt deja așezați împreună cu Hristos în 

cer (Efes. 2:6), dar ei vor și intra în cer la sfârșitul 

veacului (2 Tim. 2:12). Aceste exemple pot continua 

la nesfârșit. 

În spatele biroului meu se află un stand de cărți 

care mă ajută în studiul biblic. Dincolo de Biblia 

mea sunt ultimele ediții ale revistelor mai multor 

organizații misionare, precum Gospel for Asia și Vo-

ice of the Martyrs. Lecturarea acestor reviste mă 

ajută să fiu conectat, prin rugăciune, la mulți misio-

nari care suferă pentru credința lor în feluri pe care 

noi, cei din Occident, nu le experimentăm. Atunci 

când ne gândim la situația unor astfel de credinci-

oși, înțelegerea noastră cu privire la natura Împără-

ției lui Dumnezeu, domnia lui Hristos și prezența 

păcatului și a răului în această lume trebuie ajustată 
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prin lentilele acestei tensiuni „deja, dar nu încă”. Bi-

serica persecutată poate să își întărească mâinile, 

trăgându-și seva din aceste realități, privind la as-

pectul „deja” al acestei tensiuni ca fiind esența uni-

rii ei prezente cu Hristos, care domnește deja, supu-

nând toate puterile autorității Lui, așezându-ne în 

locurile cerești, alături de El, unde ne avem cetățe-

nia încă de pe acum. Dar Biserica își împrospătează 

în egală măsură înțelegerea privind adevărul viitor 

pe care acum îl citește ca „nu încă”, și care spune că 

Dumnezeu va răzbuna sângele tuturor martirilor, 

atunci când Hristos se va întoarce, la sfârșitul aces-

tui veac rău (2 Tes. 2:6-10). 

Chiar dacă persecuția poate să nu fie un lucru 

răspândit aici, în Occident, totuși experimentăm 

aceeași tensiune atunci când vedem realitatea rău-

lui și prezența păcatului în lume, întrucât ea se află 

în Adam. Când privim lumea de astăzi, cu toate bo-

lile ei sociale, dezastrele catastrofice, cutremurele 

de pământ, tornadele, epidemiile etc., și când ve-

dem suferința celor neprihăniți, poporul lui Dum-

nezeu, adesea ajungem să strigăm ca și psalmistul: 

„Până când, Doamne?” (Ps. 13:1). Tot astfel, atunci 

când ne gândim la autoritatea lui Isus ca Domn în-

viat, care Își trimite Biserica să evanghelizeze națiu-

nile musulmane și comuniste din lume, unde în mod 

sigur va continua să se confrunte cu opoziție, perse-

cuție și chiar martiraj, trebuie să concluzionăm că 
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autoritatea lui Isus este „deja, dar nu încă”. Deși 

Dumnezeu L-a înălțat pe Hristos, I-a dat un nume 

mai presus de orice nume, astfel încât, în Numele lui 

Isus, orice genunchi se va pleca și orice limbă va 

mărturisi că Isus Hristos este Domnul, acesta este 

totuși un eveniment viitor. Domnia lui Hristos încă 

nu se manifestă pe deplin. Atunci când va avea loc 

acest lucru, gloria și cunoștința lui Dumnezeu vor 

acoperi lumea precum apele umplu marea (Isaia 

11:9; Hab. 2:14). Atunci va fi sfârșitul tuturor lucruri-

lor. Totuși, până în acea clipă, Biserica trebuie să se 

străduiască, ținând cont de aspectul „nu încă” al 

acestei realități cosmice, ceea ce înseamnă că, deși 

popoarele lumii pot să nu recunoască acum domnia 

lui Hristos, ele o vor face la sfârșit și, deși Biserica 

poate experimenta persecuție în prezent, Dumne-

zeu o va răzbuna în final. 

EVANGHELIA LUI HRISTOS 

În timp ce învierea lui Isus a stabilit contextul 

Marii Trimiteri, iar mandatul Său autoritar este fun-

damentul ei, programul evanghelistic al lui Hristos 

ne arată mijloacele sau metoda prin care Marea Tri-

mitere va fi împlinită în lume, prin intermediul Bi-

sericii. Programul lui Hristos pentru finalizarea 

Marii Trimiteri pe planeta Pământ se găsește în 

partea finală a pasajului din Matei: „Duceți-vă și 

faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
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Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și în-

vățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că 

Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacu-

lui. Amin” (Matei 28:19-20).  

Atunci când vorbim despre metoda lui Isus de a 

ajunge la o națiune cu Evanghelia, pentru Numele 

Lui, putem să ne așteptăm la un întreg capitol de in-

strucțiuni meticuloase cu privire la Evanghelizarea 

celor pierduți. Și totuși, într-un mod remarcabil, în-

vățăturile acestea ne sunt date foarte simplu, în 

doar două versete! Simplitatea programului evan-

ghelistic al lui Hristos, totuși, nu trebuie să îi dimi-

nueze puterea sau eficiența. Programul lui Hristos 

pentru împlinirea Marii Trimiteri are două compo-

nente de bază, pe care le-am intitulat Eclesiologia bi-

blică și Energia biblică. Aceste două subiecte consti-

tuie, în esență, Marea Trimitere, din punct de ve-

dere teologic, eclesiastic și practic. Cu alte cuvinte, 

botezul și învățarea sunt lucrurile care par să con-

tribuie la facerea de ucenici ai lui Isus.  

ECLESIOLOGIA BIBLICĂ 

În ceea ce privește aspectul eclesiastic, putem 

vedea că a zidi Biserica lui Hristos include două 

componente foarte importante: botezul și învăța-

rea. În primul rând, semnificația botezului trebuie 

corect înțeleasă și apreciată ca parte esențială a 

Marii Trimiteri. 
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Sunt întotdeauna uimit când întâlnesc creștini 

care amână să asculte de porunca de „a se pocăi și a 

fi botezați”, pe care o găsim în Scriptură (F.A. 2:38; 

8:12). Am văzut adesea aceste lucruri în discuțiile cu 

oameni care au dorit să fie membri ai bisericii, dar 

cumva au uitat de importanța botezului. Alții sunt 

gata să se boteze de mai multe ori din diferite mo-

tive sentimentale, lucru care poate să indice o înțe-

legere greșită a naturii și scopului botezului. 

Realitatea este că nimeni n-ar trebui să amâne 

să se boteze, dacă acea persoană a concluzionat că 

a fost deja convertită la Hristos și că are o mărturie 

autentică și credibilă a harului mântuitor al lui 

Dumnezeu în viața sa (cf. F.A. 9:18). 

Scopul botezului este de a identifica o persoană 

cu Trupul lui Hristos. El este simbolul fizic și vizibil 

al unei lucrări interioare, invizibile de mântuire din 

inima unei persoane (Rom. 6:1-7; 1 Petru 3:21). Bote-

zul este o declarație exterioară sau un semn exte-

rior al lucrării interioare, de botez spiritual, prin 

care orice creștin trece în momentul convertirii. El 

ilustrează moartea omului vechi, dorința noastră 

de a ne identifica cu Isus Hristos și moartea Lui, și 

viața noastră nouă cu Isus Hristos, în puterea Duhu-

lui Sfânt. Atunci când ieșim din apă, noi recunoaș-

tem că, așa cum mormântul implică o stare conti-

nuă de moarte, viața cea nouă este o viață continuă 
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și sigură. Această viață este viața noastră, trăită spre 

gloria lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, prin 

unirea noastră cu Hristos (Rom. 6:8-11; 8:11; Col. 2:12). 

Botezul semnifică faptul că noi am murit față de eu, 

față de păcat, față de lume, față de religia omului și 

față de legalism (Col. 2:20). El are de asemenea sen-

sul că Satana nu mai are influență asupra noastră, 

păcatul nu ne mai stăpânește, iar moartea moarte nu 

ne mai îngrozește, așa cum scria Pavel: „cine a murit 

[cu Hristos] este izbăvit de păcat” (Rom. 6:7).  

Dacă privim din nou în pasajul nostru din Matei 

28:19, vedem că el ne oferă îndrumări specifice în 

direcția botezării într-un cadru trinitarian: „în Nu-

mele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt”. Botezul 

creștin „în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului 

Sfânt” este mai mult decât o simplă formulă. Cu si-

guranță că este și o formulă, dar de asemenea el a fă-

cut diferența între Biserica Noului Legământ și 

toate formele anterioare de botez, chiar și față de 

botezul practicat de Ioan Botezătorul (F.A. 19:1-5).  

De asemenea, se mai poate spune și că, dacă fo-

losim botezul pentru a ilustra participarea credin-

ciosului la rânduielile Bisericii, atunci participarea 

lui la Cina Domnului joacă de asemenea un rol critic 

în ceea ce înseamnă a fi un ucenic al lui Hristos (cf. 

1 Cor. 11:18). Un ucenic este o persoană care a intrat 

în Noul Legământ și, astfel, Matei 28:19 nu exclude 
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conceptul de Cina Domnului ca parte din identifi-

carea acestuia cu Trupul lui Hristos, ci mai degrabă 

îl implică. Poate că unul dintre motivele pentru 

care Isus nu a menționat explicit Cina ca parte a 

Marii Trimiteri este că botezul ilustrează public 

inaugurarea credinciosului sau intrarea acestuia în 

Biserică prin identificarea lui cu moartea, îngropa-

rea și învierea lui Isus Hristos (Rom. 6:1-7).  

Înainte de a merge mai departe și a studia celă-

lalt aspect al eclesiologiei biblice care se găsește în 

Marea Trimitere, trebuie să menționăm ceva ce a 

fost prezentat la începutul capitolului. Întrebarea 

se ridică în mod natural cu privire la cine ar trebui 

să oficieze botezul în biserica locală. Să spunem că 

există un tânăr în biserică, pe nume Marcu, tocmai 

convertit la Hristos. Ar putea Marcu să oficieze bo-

tezul altor tineri convertiți? Sau să spunem că o fe-

meie, pe nume Suzana, este membră a bisericii 

vreme de mulți ani – am putea să îi cerem să boteze 

bărbați, în timp ce prezbiterii și diaconii stau pe 

margine, văzând-o cum oficiază botezul? Eu cred că 

răspunsurile la aceste scenarii sunt destul de evi-

dente. Chiar dacă Marea Trimitere se referă la fie-

care credincios din biserică, nu toți credincioșii pot să 

împlinească în mod egal oricare aspect al Trimiterii. 

Vom vedea aceeași situație în ce privește al doilea 

aspect al Marii Trimiteri și eclesiologiei, și anume 

învățarea ucenicilor. 
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În al doilea rând, Marea Trimitere nu constă 

doar în ceea ce ucenicul trebuie să facă în ce pri-

vește sacramentele bisericii locale, ci și în ce pri-

vește partea bisericii - doctrina. Noii convertiți sunt 

chemați să învețe și să crească în calitate de ucenici 

prin ceea ce biserica îi va învăța, pentru că porunca 

specifică este ca biserica să învețe pe aceștia, „tot ce 

v-am poruncit” (Matei 28:20). 

Putem concluziona din aceste cuvinte că, pen-

tru a avea o misiune corectă și o metodă adecvată de 

ucenicizare, biserica nu doar că trebuie să adminis-

treze corect rânduielile botezului și Cinei Domnu-

lui, dar ea trebuie să și ucenicizeze în învățătura 

adevărată și în ascultare autentică (Rom. 1:5; 6:17).  

Nu este suficient ca ucenicizarea să constea 

doar din diseminarea doctrinei și a realităților le-

gate de credință, ci ea trebuie să includă de aseme-

nea scopul întregii învățături biblice, care este as-

cultarea și sfințenia (Col. 1:28-29). Sfințenia trebuie 

să caracterizeze viețile ucenicilor, altfel ei ar fi 

niște falși convertiți. Aceasta a fost caracteristica 

misiunii apostolice a lui Pavel (1 Cor. 1:12; Filip. 

1:27).  

Întrucât ascultarea a fost obiectivul programu-

lui de ucenicizare al lui Hristos, Pavel avea să însu-

meze întreaga sa slujire descriind-o ca având 

această ascultare ca scop final: 
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„... prin care am primit harul și apostolia, ca să 

le aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea 

credinței pe toate Neamurile” (Rom. 1:5).  

Cuvintele „tot ce v-am poruncit” demonstrează 

profunzimea și anvergura învățăturii care li se ce-

rea apostolilor să o prezinte. Aici nu este vorba des-

pre o învățătură superficială, pentru că ea conduce 

la o viață transformată. Nu este nici o învățătură 

anti-intelectuală, întrucât noi trebuie să învățăm 

„tot” ceea ce Hristos ne-a poruncit. Nu este nici filo-

zofie, întrucât învățătura noastră este învățătura pe 

care Isus le-a poruncit ucenicilor să o transmită mai 

departe. Ea nici nu caută să stimuleze nevoile apa-

rente ale omului, pentru că doctrina apostolică nu 

conține mesaje ciuntite, nici vreo retorică corectă 

politic sau mesaje îndulcite. Trebuie să predicăm 

întreg sfatul lui Dumnezeu (F.A. 20:27).  

Chiar dacă bisericile locale s-au mai abătut în 

dorințe păcătoase, tânjind după mesaje ciuntite din 

punct de vedere doctrinar (1 Tim. 4:1), Biserica lui 

Dumnezeu, cea adevărată, curată, invizibilă și uni-

versală a fost chemată să învețe ceea ce Isus a po-

runcit. Prin aceste cuvinte, Isus îi proteja pe ucenici 

de ideile și mesajele omenești, Biserica riscând alt-

fel să fie zidită pe o învățătură inferioară Cuvântu-

lui lui Dumnezeu, iar ucenicii puteau fi astfel sub-

nutriți teologic. 
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La fel ca în cazul administrării rânduielilor bi-

sericii – botezul și Cina – măsura în care aceste ele-

mente ale Marii Trimiteri sunt împlinite va depinde 

de alți parametri biblici. Pavel insistă în 1 Timotei 

2:11 că lucrarea de predicare din biserică are niște 

limite stricte. Femeilor, de pildă, nu li se permite să 

slujească în predicarea Cuvântului. Deși Pavel se 

așteaptă ca noi să fim capabili să ne „sfătuim” (Rom. 

15:14) și chiar să ne „învățăm” reciproc (Col. 3:16), 

partea mai formală a slujirii în predicarea Cuvântu-

lui lui Dumnezeu le este rezervată bărbaților, în 

special liderilor bisericii (prezbiterii și învățătorii 

bisericii). Mai mult, dacă am începe să insistăm că 

orice creștin este obligat de Domnul să asculte de 

Marea Trimitere în mod egal și în orice aspect, am 

ajunge să punem o presiune nepotrivită asupra cre-

dincioșilor. Dimpotrivă, noi trebuie să concepem 

Marea Trimitere într-o modalitate mult mai cuprin-

zătoare și riguroasă. Într-un sens, fiecare aspect al 

lucrării Bisericii poate fi plasat sub umbrela mai 

largă a lucrării Evangheliei, a Marii Trimiteri - face-

rea de ucenici. Ca să ne întoarcem la analogia de 

mai sus, indiferent dacă Marcu este un credincios 

proaspăt care, după săptămâni de rugăciune și re-

flectare, abia poate să își ia curajul să-L mărturi-

sească pe Isus colegilor de la serviciu, sau dacă Su-

zana este o mamă a cinci copii pe care îi învață să 

gândească biblic, ambii sunt implicați în facerea de 
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ucenici prin evanghelizare – împlinind astfel Ma-

rea Trimitere prin folosirea darurilor, a chemării și 

a sferelor lor de slujire.  

Realitatea este că Dumnezeu le oferă daruri 

bărbaților și femeilor într-un mod diferit. În fapt, 

Dumnezeu i-a dat fiecărui credincios anumite da-

ruri spirituale pentru a le folosi în Biserica Sa și spre 

gloria Lui. Aceste daruri, totuși, sunt împărțite suve-

ran de Duhul lui Dumnezeu, așa cum consideră po-

trivit (1 Cor. 12:4-6, 11). A fost o experiență minunată 

să văd oameni din biserica noastră folosindu-și da-

rurile pentru lucrări diferite ale Evangheliei de-a 

lungul anilor. De asemenea, am fost bucuros să văd 

bărbați și femei chemați la diferite lucruri, în moda-

lități diferite și în grade diferite, participând toți la 

înaintarea Evangheliei. Datorită acestei varietăți, 

ar trebui să ne păzim de mentalitatea că toți credin-

cioșii sunt chemați în mod egal la orice fel de lu-

crare în biserică. Pavel a lăudat biserica din Filipi 

pentru susținerea lor constantă, atât în rugăciune 

cât și financiar, față de lucrarea sa misionară, fără 

ca ei să își părăsească localitatea (Filip. 1:7, 12, 19; 

4:14-19). Ei nu aveau nevoie să fie alături de Pavel 

într-o închisoare romană sau pe terenul de misiune 

pentru a considera că s-au achitat de Marea Trimi-

tere. Fără îndoială că unii dintre acești credincioși 

erau chemați să lucreze din greu și să își susțină fi-

nanciar familiile și biserica. Tot așa, astăzi, nimeni 
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n-ar trebui să se simtă mai puțin spiritual dacă este 

chemat să slujească în lumea de afaceri, crescându-

și copiii sau făcând studii. Dumnezeu a chemat și i-

a dat daruri poporului Său în modalități diferite și 

pentru a face lucrări diferite. Păstorii care se stră-

duiesc să aibă o lucrare biblică știu că, pentru a 

avea o slujire eficientă, este nevoie de oameni potri-

viți la locurile potrivite, făcând lucrurile potrivite. 

Nimic nu este mai greșit decât a face slujirea Evan-

gheliei în mod forțat (1 Petru 5:2).  

ENERGIA BIBLICĂ 

Lucrarea poate fi epuizantă. Făcând parte 

dintr-o biserică tânără, știu cât de des pot să se aglo-

mereze lucrurile ce trebuie făcute într-o astfel de 

comunitate - predicare, învățare, consiliere, cân-

tare, acomodarea noilor veniți, aranjarea tuturor 

lucrurilor. Câteodată este ușor să ajungi copleșit de 

nevoile lucrării. Lucrarea de misiune este probabil 

una dintre cele care necesită cel mai mult timp, dre-

nează cel mai repede energia, ne expune cel mai 

mult la pericole și la aspecte complicate ale slujirii 

biblice. 

Ucenicii au înțeles îndatorirea lor, „faceți uce-

nici... botezându-i... învățați-i” (Matei 28:19), dar de 

unde avea să vină energia care să le dea putere să 

asculte și să împlinească Marea Trimitere? Cum pu-

teau fi ei capabili să împlinească un mandat atât de 



254 CONVERTIT  |  RAMOS 

uriaș, precum mandatul evanghelizării lumii? Mai 

mult, cum ar putea ei să reziste împotrivirii lumii, 

cu toate capcanele ei, care atrag la păcat, cu toată 

opoziția față de Evanghelie și persecuția la adresa 

Bisericii lui Dumnezeu? Fără îndoială că aceste în-

trebări au inundat mințile ucenicilor de-a lungul 

primilor ani de existență a bisericii.  

Energia de care biserica are nevoie pentru a în-

deplini această mare îndatorire vine sub forma 

unei promisiuni, căci Isus a spus, „iată, Eu sunt cu 

voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. Expre-

sia „iată” atrage atenția asupra importanței uriașe a 

prezenței lui Isus, care conferă putere. Aceasta era 

cheia succesului lor, pentru că nu doar că Isus Hris-

tos era în ei (Col. 1:27), dar Hristos era de asemenea 

cu ei (F.A. 18:9-10). Matei 28:20 este în asentimentul 

celorlalte referințe din Scriptură care vorbesc des-

pre prezența continuă a lui Hristos în mijlocul po-

porului Său. Mai devreme în lucrarea Sa, Isus pro-

misese că El nu îi va abandona pe ucenici nici mă-

car după înălțarea Sa la cer: 

„Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mân-

gâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume, 

Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate 

primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; 

dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi, și va fi 

în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la 

voi” (Ioan 14:16-18). 
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Modalitatea evidentă în care această promisi-

une avea să se împlinească era prin intermediul 

Duhului Sfânt, care avea să mărturisească despre 

Isus (Ioan 15:26). Duhul avea să vină pentru o slujire 

specifică, ca niciodată până atunci, anume să glori-

fice Persoana și lucrarea lui Isus din Nazaret (Ioan 

16:14), descoperind din lucrurile Fiului față de Bise-

rică (16:15). Duhul avea să vină să îi călăuzească pe 

ucenici în toate lucrurile (14:16), făcându-i capabili 

să-L mărturisească ei înșiși pe Fiul (15:27). Cincize-

cimea a marcat împlinirea promisiunii pe care Isus 

le-o făcuse ucenicilor Săi în Matei 28:18 și în Faptele 

Apostolilor: 

„Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî 

Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ie-

rusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la 

marginile pământului” (F.A. 1:8). 

Pasajul de mai sus este un alt exemplu al acestei 

promisiuni dătătoare de putere, care avea să se îm-

plinească față de ucenici prin lucrarea Duhului, 

într-o modalitate miraculoasă și epifanică. Capito-

lul 2 din Faptele Apostolilor dovedește împlinirea 

acestei promisiuni dătătoare de putere. Totuși, 

această putere nu trebuia înțeleasă pur și simplu 

prin intermediul realităților externe precum sem-

nele, minunile, vorbirea în limbi și lucrurile asemă-

nătoare, ci printr-o putere continuă, care avea să îi 
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susțină constant în misiune. Întrucât această Trimi-

tere este valabilă și pentru Biserica din zilele noas-

tre, promisiunea prezenței dătătoare de putere a lui 

Hristos, prin Duhul Sfânt, va susține lucrarea misi-

onară a Bisericii „până la sfârșitul veacului” (Matei 

28:20b). 

„Voi fi cu voi” - ce promisiune măreață! S-au 

scris nenumărate cărți pe tema misiologiei (doc-

trina privitoare la misiune) și totuși, mai bine decât 

orice schemă de slujire pe care Isus ar fi putut să le-

o dea în scris ucenicilor Lui, mai bine decât orice 

metodă elaborată de misiune care ar fi putut fi ima-

ginată de El pentru ei, cea mai mare siguranță de 

care este nevoie pentru a finaliza această însărci-

nare ține de prezența continuă a lui Isus Hristos, 

care ne poartă și ne susține în lucrare. 

Într-un sens foarte practic, poate fi benefic să 

privim din nou la viața apostolului Pavel pentru a 

vedea prezența dătătoare de putere a lui Dumne-

zeu, care a susținut întreaga lui slujire biblică. Am 

putea spune că, întrucât Pavel a fost un teolog–misi-

onar, puterea lui Dumnezeu era la lucru în el, fă-

cându-l atât să gândească profund, cât și să ajungă 

departe cu Evanghelia. Iată câteva pasaje care îl pri-

vesc pe Pavel din această perspectivă: 

„Noaptea, Domnul i-a zis lui Pavel într-o vede-

nie: ‚Nu te teme; ci vorbește și nu tăcea, căci Eu 
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sunt cu tine; și nimeni nu va pune mâna pe tine 

ca să-ți facă rău: vorbește, fiindcă am mult no-

rod în această cetate’” (F.A. 18:9-10; v. F.A. 23:11; 

27:23-24). 

„Și El mi-a zis: ‚Harul Meu îți este de ajuns; căci 

puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvâr-

șită’. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu 

slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos 

să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în 

slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, 

în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt 

slab, atunci sunt tare” (1 Cor. 12:9-10). 

„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a 

fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină 

în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat 

lângă mine, și m-a întărit, pentru ca propovă-

duirea să fie vestită pe deplin prin mine, și s-o 

audă toate Neamurile. Și am fost izbăvit din 

gura leului” (2 Tim. 4:16-17). 

Pavel este un exemplu de primă mână cu privire 

la felul cum apostolii au trudit în puterea pe care 

Dumnezeu le-a dat-o, prin harul Său și prin Duhul 

Său. Pavel era motivat nu de aplauzele omului, ci de 

gloria lui Dumnezeu (Rom. 2:29; Filip. 3:4-11). Când 

Dumnezeu este punctul central al lucrării biblice, 

El găsește plăcere să le dea slujitorilor Săi putere 

pentru lucrare (1 Tim. 1:12). Pavel, el însuși un stâlp 

în Biserica lui Dumnezeu, a primit puterea de a duce 

mai departe și de a împlini lucrarea de predicare a 
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Cuvântului, de a face ucenici și de a-i echipa pe 

sfinți în vederea perpetuării programului lui Hris-

tos de facere de ucenici (1 Cor. 15:10; Col. 1:29; 2 Tim. 

2:2).  Doar prin puterea Duhului lui Dumnezeu este 

posibil ca Biserica să aibă energia biblică necesară 

pentru împlinirea lucrării de evanghelizare glo-

bală. Întrucât Dumnezeu a promis să fie puterea ei, 

Biserica poate fi sigură că străduința ei în Domnul 

nu va fi zadarnică (1 Cor. 15:58). Această promisiune 

avea să fie constantă în viețile celor din biserica 

primară, dar nu doar pentru ei, ci și pentru biserica 

din toate generațiile – „iată, Eu voi fi cu voi în toate 

zilele, până la sfârșitul veacului”.  

Statuarea Marii Trimiteri se încheie într-o notă 

escatologică. Este important, de aceea, să vedem Ma-

rea Trimitere ca parte a planului de răscumpărare al 

lui Dumnezeu, de a crea o civilizație nouă, a Lui, for-

mată din Evrei și Neamuri, oameni răscumpărați, 

care au fost uniți într-un singur Trup, prin crucea lui 

Isus Hristos (Efes. 2:13-16). Chiar și doar acest gând 

ne va ajuta să înțelegem cum pasajul din Matei 28:18–

20 se raportează la capitolele anterioare. Dumnezeu 

convertește sufletul omului prin Marea Trimitere și 

ne transferă astfel din Adam în Hristos. 

Mai mult, planul Marii Trimiteri constituie în 

fapt inaugurarea, progresia și finalitatea unei pro-

misiuni vechi, făcută lui Avraam, promisiunea că, 
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prin „sămânța” lui, toate familiile pământului vor fi 

binecuvântate (Gen. 12:1-3; 22:17-18). Această pro-

misiune patriarhală își găsește împlinirea în lucra-

rea masivă de răscumpărare a lui Dumnezeu, prin 

care El îi aduce într-un singur Trup pe toți cei aleși 

dintre toate neamurile pământului (Rom. 3:29; 

9:24). Scriptura abundă în descrieri și metafore ale 

acestui nou popor al lui Dumnezeu: „Biserica Dom-

nului” (F.A. 20:28); „turma” (Ioan 10:16); „oile” (Ioan 

15); „poporul Lui” (Matei 1:21); „seminție aleasă”, 

„preoție împărătească”, „neam sfânt”, „popor, pe 

care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui” (1 Pe-

tru 2:9); „împărăție și preoți pentru Dumnezeul nos-

tru” (Apoc. 5:10); „Templul lui Dumnezeu” (1 Cor. 

3:17); „casa lui Dumnezeu” (1 Tim. 3:15). Aceste meta-

fore pot continua la nesfârșit. 

Poate că cel mai măreț aspect al acestei lucrări 

de răscumpărare este că ea nu poate da greș (Dan. 

4:35). Pe cât de sigur este că Scripturile nu pot fi dis-

truse (Ioan 10:35), pe atât este de sigur că planul lui 

Dumnezeu nu poate eșua, nu poate fi sabotat sau îm-

piedicat (Iov 42:1; Isaia 14:24, 27; 46:9-11; 55:11; Ier. 

32:17; Rom. 9:19). Dumnezeu Își va umple casa! (Luca 

14:23) 

De aceea, a fi parte din planul de răscumpărare 

al lui Dumnezeu, participând în slujirea cristocen-

trică, înrădăcinată în Evanghelie, călăuzită în har și 
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care Îl glorifică pe Dumnezeu (prin evanghelizare, 

misiune sau ucenicizare la orice nivel) înseamnă a fi 

parte din planul invincibil al lui Dumnezeu de a face 

ucenici care vor fi cetățeni ai patriei Sale cerești. 

În final, putem spune că Hristos a luat rezultatele 

căderii omului în păcat și a schimbat total efectul ei 

asupra poporului Său. Tot ceea ce Adam a pierdut, 

Hristos va răscumpăra. Tot ceea ce noi am moștenit 

în Adam, noi am pierdut în Hristos. La fel cum Adam 

a devenit o poartă deschisă către moarte, distrugere 

și Iad pentru rasa Lui, Isus Hristos cheamă omul cel 

nou, creat și înnoit în mod progresiv în asemănare cu 

chipul Său pentru a reintra în Paradis, prin crucea 

unde El a făcut răscumpărarea pe care acum o aplică 

în viața acestuia. Fie ca niciodată să nu încetăm să 

prețuim planul îndurător al lui Dumnezeu pentru 

omenire, pe care l-a dus la îndeplinire în Hristos și, 

prin harul lui Dumnezeu, să mergem înainte de la ex-

poziție la expediție, Amin: 

„căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, 

după planul pe care-l alcătuise în Sine însuși, 

ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vre-

milor, spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, 

toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pă-

mânt. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind 

rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia 

care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim 

de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am 

nădăjduit în Hristos” (Efes. 1:9-12). 
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