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Capitolul 1 

BĂTĂLIA PENTRU              
SIGURANȚĂ 

 

Există un pasaj în Noul Testament despre care eu 

cred că este unul dintre cele mai înfricoșătoare din în-

treaga Biblie. El este rostit de Domnul Isus la sfârșitul 

Predicii de pe Munte. 

Noi avem uneori tendința să ne gândim la Predica 

de pe Munte ca la o propovăduire pozitivă a Domnului 

nostru. Dincolo de orice, El rostește fericirile în Predica 

de pe Munte: „Ferice de cei săraci în duh... Ferice de cei 

ce plâng... Ferice de cei blânzi...” și așa mai departe (Ma-

tei 5:3-12). Datorită Predicii de pe Munte, Isus a căpătat 

o reputație de predicator care accentuează aspectele po-

zitive în detrimentul celor negative. 

Dar adesea noi trecem cu vederea punctul de apo-

geu al acelei predici, unde Isus spune: 

„Nu orișicine-Mi zice: ‚Doamne, Doamne!’ va in-

tra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tată-

lui Meu care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în 

ziua aceea: ‚Doamne, Doamne! N-am prorocit noi 

în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele 
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Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele 

Tău?’ Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-

am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți 

care lucrați fărădelege’” (Matei 7:21-23). 

Isus ne oferă aici o prevedere a Judecății de Apoi. 

El spune că oamenii vor veni la El, adresându-I-se cu 

titlul „Doamne”. Ei Îi vor spune lui Isus: „Doamne, noi 

am făcut lucruri minunate în Numele Tău. Te-am slujit, 

am predicat în Numele Tău, am scos demoni, și am făcut 

toate aceste lucruri în Numele Tău”. Dar Isus va răs-

punde, „Mă voi întoarce atunci către acești oameni și le 

voi spune, „plecați””. Nu doar că El va spune, „nu vă cu-

nosc”, ci și „Niciodată nu v-am cunoscut, voi, lucrători 

ai nelegiuirii”, 

Aspectul deosebit de zguduitor în legătură cu acest 

avertisment înfricoșător este că El începe prin a spune 

„Nu orișicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în 

Împărăția cerurilor” după care repetă aceeași afirmație, 

subliniind-o: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: 

„Doamne, Doamne!” 

„DOAMNE, DOAMNE” 

Există doar 14 circumstanțe în întreaga Scriptură 

unde cineva se adresează prin repetarea numelui unei 

persoane. Dați-mi voie să vă amintesc câteva dintre 

acestea: 
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• Avraam, când s-a aflat pe Muntele Moria, era 

gata să împlânte cuțitul în pieptul fiului său, 

Isaac, dar Dumnezeu a intervenit în ultima 

secundă, spunându-i prin intermediul înge-

rului Domnului: „Avraame! Avraame!... Să 

nu pui mâna pe băiat, și să nu-i faci nimic” 

(Geneza 22:11-12). 

• Iacov era temător să se pogoare în Egipt, dar 

Dumnezeu a venit la el pentru a-l asigura de 

protecția Sa, spunându-i: „Iacove! Iacove!” 

(Geneza 46:2). 

• Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din rugul 

aprins pe Muntele Horeb, spunându-i: „Mo-

ise! Moise!” (Exod 3:4). 

• Dumnezeu l-a chemat pe băiatul Samuel în 

mijlocul nopții, adresându-i-se: „Samuele, 

Samuele!” (1 Samuel 3:10). 

• Atunci când a mustrat-o pe Marta în Betania, 

Isus i-a spus: „Marto, Marto” (Luca 10:41). 

• Isus a deplâns starea orașului Ierusalim în fe-

lul următor: „Ierusalime, Ierusalime, care 

omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei tri-

miși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe 

fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și 

n-ați vrut!” (Luca 13:34). 
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• Petru a spus că el avea să fie puternic în toate 

circumstanțele, dar răspunsul lui Isus a fost: 

„Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă 

cearnă ca grâul” (Luca 22:31). 

• Isus l-a confruntat pe Saul pe drumul aces-

tuia către Damasc, spunând: „Saule, Saule, 

pentru ce Mă prigonești?” (Faptele Apostoli-

lor 9:4). 

• Poate că cel mai clar exemplu al acestei repe-

tiții se găsește în Scriptură în strigătul lui 

Isus de pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumne-

zeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 

27:46). 

Această structură gramaticală rară are importanța 

ei în limba ebraică. Atunci când cineva repetă forma 

personală de adresare, sugerează și comunică o relație 

personală apropiată cu acela căruia îi vorbește. 

Tot așa, Isus spune aici, în Predica de pe Munte, 

că, în Ziua de Apoi, nu doar că oamenii vor veni la El și 

vor spune, „Doamne, noi suntem ai Tăi, Îți aparținem”, 

ci ei I se vor și adresa în termenii unei relații apropiate, 

personale. Ei vor spune, „Doamne, Doamne”, ca și cum 

L-ar cunoaște într-o modalitate profundă, personală. 

Dar, în ciuda acestei prezumții de relație apropiată, Isus 

le va spune: „Plecați! Nu vă cunosc, lucrători ai fărăde-

legii”. 
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Isus spune că există mulți oameni care pretind că 

sunt creștini, care se folosesc de Numele lui Hristos, și 

care Îl cheamă folosind Numele Lui înălțat de „Domn”, 

dar care de fapt nu se află deloc în Împărăția lui Dum-

nezeu. Ei nu aparțin lui Dumnezeu și nu vor fi capabili 

să stea în picioare la Judecata de apoi. Aspectul înfrico-

șător în aceasta constă din faptul că acești oameni nu se 

află în afara bisericii. Dimpotrivă, ei sunt părtași la viața 

bisericii, sunt profund implicați în lucrare și probabil că 

au chiar reputația de creștini. Totuși, Isus nu-i cunoaște 

și îi va izgoni din prezența Sa. 

Aduc aceste lucruri încă de la începutul acestei 

cărți, întrucât atunci când facem o mărturisire de cre-

dință, pretinzând că suntem creștini, trebuie să ne pu-

nem următoarea întrebare: Cum știm că nu vom face 

parte din acest grup de oameni care vor veni la Judecata 

de apoi, așteptându-se să intre în Împărăție și adre-

sându-se lui Isus în termenii aceștia intimi, personali, 

doar pentru a descoperi imediat că vor fi aruncați în 

Iad? Cum știm, cum suntem siguri că ne aflăm într-o 

stare de har, și nu greșim în evaluarea noastră? Cum 

suntem siguri că nu ne înșelăm? Cum putem fi siguri că 

suntem mântuiți? 

O DOCTRINĂ CONTROVERSATĂ 

Vreme de secole, chestiunea siguranței a stârnit 

controverse în biserică. Multe biserici au mers până 
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acolo încât să pună sub semnul întrebării faptul că sigu-

ranța poate fi căpătată vreodată. 

De exemplu, la Conciliul din Trent, din secolul al 

XVI-lea, Biserica Romano-Catolică a respins ideea că ar 

fi posibil ca o persoană să aibă siguranța mântuirii, cu 

excepția unor circumstanțe foarte rare. Romano-catoli-

cii au mers mai departe, învățându-i pe oameni că sin-

gurii care pot să se ridice la înălțimea siguranței mân-

tuirii lor în această viață sunt sfinții excepționali, cărora 

Dumnezeu le dă o revelație specială a statutului lor îna-

intea Lui. Însă membrul obișnuit al bisericii nu se putea 

aștepta să capete siguranța mântuirii. 

Catolicii pretind că majoritatea situațiilor când că-

pătăm „siguranța”, în ultimă instanță, se bazează pe 

opinii, idei sau păreri care vin din inimile oamenilor pe 

care Biblia îi etichetează ca fiind profund amăgiți. Scrip-

tura ne spune că inima este peste măsură de înșelătoare 

(Ieremia 17:9), așa încât ar fi ușor pentru noi, spunea 

Roma, să ne înșelăm și să ne bizuim siguranța cu privire 

la starea sufletelor noastre pe niște simple opinii. De 

aceea, siguranța mântuirii nu este posibilă fără vreun 

act special al revelației din partea lui Dumnezeu. 

Dar nu doar Biserica Romano-Catolică respinge 

doctrina siguranței mântuirii. Anumiți protestanți cred 

că o persoană poate să aibă siguranța mântuirii pentru 

astăzi, dar nu și pentru mâine, și asta fiindcă ei acceptă 

posibilitatea ca oamenii care au credință la un anumit 
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moment să poată cădea într-o stare de necredință și să-

și piardă mântuirea.  

Acesta este motivul pentru care, istoric vorbind, 

doctrina siguranței mântuirii a fost strâns legată de doc-

trina perseverenței sfinților. Așadar, în timp ce Roma 

spune că nu putem avea deloc siguranță, acești protes-

tanți spun că putem avea siguranță pentru o vreme li-

mitată, dar nu putem ști care va fi starea noastră finală. 

Apoi există teologia reformată, pe care o împărtă-

șesc și eu, care ne învață că putem ști nu doar pentru 

astăzi faptul că ne aflăm într-o stare de har, ci și că pu-

tem avea siguranța deplină că vom rămâne în acea stare 

de har chiar și în clipa când va interveni moartea. 

PILDA SEMĂNĂTORULUI 

În Pilda Semănătorului, Isus tratează problema le-

gată de cine este și cine nu este cu adevărat mântuit. 

„În aceeași zi, Isus a ieșit din casă, și ședea lângă 

mare. O mulțime de noroade s-au strâns la El, 

așa că a trebuit să Se suie să șadă într-o corabie; 

iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit des-

pre multe lucruri în pilde, și le-a zis: ‚Iată, semă-

nătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o 

parte din sămânță a căzut lângă drum, și au ve-

nit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut 

pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a 

răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ 
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adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; și, 

pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte 

a căzut între spini: spinii au crescut, și au înecat-

o. O altă parte a căzut în pământ bun, și a dat 

roadă: un grăunte a dat o sută, altul șaizeci, și 

altul treizeci. Cine are urechi de auzit, să audă’” 

(Matei 13:1-9). 

Este important să observăm contextul acestei 

pilde cunoscute. Chiar înaintea ei, cineva îi spune lui 

Isus: „Iată, mama Ta și frații Tăi stau afară, și caută să 

vorbească cu Tine” (Matei 12:47). Dar El răspunde: 

„Cine este mama Mea, și care sunt frații Mei?” (Matei 

12:48). Apoi, adresându-se ucenicilor Lui, El le spune: 

„Iată mama Mea și frații Mei! Căci oricine face voia Ta-

tălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și 

mamă” (Matei 12:49-50). Isus afirmă că adevăratul Său 

frate este acela care împlinește voia Tatălui, nu acela 

care pur și simplu face o decizie de a-L urma. 

Ar trebui să păstrăm întotdeauna proaspăt în 

minte faptul că nimeni nu l-a forțat pe Iuda să devină 

ucenic. Iuda a fost acela care a ales să Îl urmeze pe Isus. 

El și-a luat singur decizia de a intra în școala lui Isus, și 

a stat alături de Domnul nostru în decursul lucrării Sale 

pământești, vreme de trei ani. Totuși, ni se spune des-

pre el că era un demon (Ioan 6:70). Chestiunea nu este 

că Iuda ar fi fost cu adevărat convertit iar apoi ar fi căzut 

din har și și-ar fi pierdut mântuirea. Dimpotrivă, chiar 
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dacă a stat aproape de Isus, Iuda n-a fost niciodată un 

om convertit. Acest lucru ar trebui să ne determine să 

ne oprim pentru un moment, pentru a analiza starea 

propriilor noastre suflete. 

Un pic mai târziu, în Evanghelia după Matei, Isus 

oferă explicația Pildei Semănătorului. Este una dintre 

situațiile rare în relatările Evangheliei când ni se oferă 

și explicația unei pilde. Acea explicație este de mare aju-

tor, întrucât această pildă diferă de învățătura normală 

a pildelor. Majoritatea pildelor comportă o singură idee. 

De aceea, în general, este periculos să transformăm pil-

dele în alegorii, care au tendința de a avea înțelesuri 

simbolice presărate de-a lungul relatării. Dar Pilda Se-

mănătorului prezintă o abordare la nivelul unei alegorii, 

pe măsură ce Isus face mai multe aplicații ale ei. 

Isus Își începe explicația spunând: „Ascultați dar 

ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude 

Cuvântul privitor la Împărăție, și nu-l înțelege, vine Cel 

rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este 

sămânța căzută lângă drum” (Matei 13:18-19). Primul 

grup despre care El vorbește este reprezentat de să-

mânța care a căzut pe drum. În antichitate, la vremea 

semănatului, țăranii își aruncau prima dată sămânța, și 

abia după aceea arau terenul. Dar orice sămânță care 

cădea pe drum nu mai ajungea sub brazda de pământ. 

Stând acolo, pe acel drum bătătorit, n-avea nicio șansă 

să prindă rădăcini și era devorată de păsări. Isus face o 
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asemănare aici între păsări și Satana. Mulți oameni sunt 

asemenea acestei semințe. Ei aud predicarea Evanghe-

liei, dar aceasta nu-i afectează cu nimic. Nu prinde ră-

dăcini în viețile lor. 

Isus continuă: 

„Sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce 

aude Cuvântul, și-l primește îndată cu bucurie; 

dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme; 

și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina 

Cuvântului, se leapădă îndată de el” (Matei 

13:20-21). 

Dacă mergeți la o întâlnire evanghelistică sau pri-

viți una la televizor, ați putea vedea mulțimi imense ie-

șind în fața bisericii ca răspuns la chemarea Evanghe-

liei. În fapt, am văzut cândva un raport despre o campa-

nie evanghelistică internațională de mare anvergură, în 

cadrul căreia s-a pretins că milioane de oameni s-ar fi 

decis să Îl urmeze pe Hristos. Atunci când am citit acel 

lucru, m-am întrebat oare câte dintre acele decizii pen-

tru Hristos erau convertiri adevărate, și câte erau doar 

niște hotărâri de moment. Oamenilor le place ce aud la 

aceste evenimente și ei pot fi manipulați emoțional să ia 

o decizie de a-L urma pe Hristos. Cu toate acestea, este 

un fapt dovedit că mulți dintre cei care vin în față la în-

tâlnirile evanghelistice își abandonează foarte curând 

cu totul acele hotărâri. Răspunsurile lor emoționale de 

moment sunt adesea lipsite de fundament. 
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Nu vreau să fiu prea dur în răspunsul meu față de 

rapoartele succeselor în urma evenimentelor evanghelis-

tice. Știu că toate lucrările evanghelistice se confruntă cu 

problema evaluării eficienței lor. În general, bisericile fac 

acest lucru prin a raporta numărul de membri din adu-

nările lor și felul în care aceștia au crescut spiritual de-a 

lungul unei perioade anume. Lucrările evanghelistice 

adesea raportează numărul de oameni care vin în față la 

o chemare, care își ridică mâna, care își scriu numele pe 

un bilețel sau care se roagă o rugăciune. Aceste lucrări 

doresc să aibă un fel de modalitate statistică de a măsura 

răspunsul pe care oamenii îl dau la eforturile lor. 

Dar cum poate măsura cineva o realitate spiritu-

ală? Oricine a fost implicat câtuși de puțin în evangheli-

zare știe că nu putem vedea inima omului, așa că singu-

rul lucru pe care îl pot număra bisericile este numărul 

de decizii pe care oamenii le iau. Dar aici, în Pilda Se-

mănătorului, Isus ne avertizează în legătură cu acest lu-

cru, când spune că mulți oameni aud Evanghelia cu bu-

curie – dar ei nu continuă în credință. Acest al doilea tip 

de sămânță cade pe un teren stâncos – cu un sol care 

este atât de subțire, încât sămânța nu-și poate întinde 

rădăcinile, și imediat ce soarele apare, plantele încep să 

se usuce. Rezultatul este că acestea mor și nu aduc ni-

ciodată roade. Isus spune că acești oameni abandonează 

datorită necazurilor și a persecuțiilor care apar inevita-

bil pe calea credinței. 
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Explicând cel de-al treilea tip de sămânță, Isus 

spune: „Sămânța căzută între spini, este cel ce aude Cu-

vântul; dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciu-

nea bogățiilor îneacă acest Cuvânt, și ajunge neroditor” 

(Matei 13:22). Această sămânță prezintă o categorie de 

oameni care de asemenea aud și primesc Cuvântul, dar 

care sunt copleșiți de preocupările legate de această 

lume. Asemenea spinilor, preocupările cu această lume 

„îneacă Cuvântul”. 

În final, Isus spune: „Iar sămânța căzută în pă-

mânt bun, este cel ce aude Cuvântul și-l înțelege; el 

aduce roadă” (Matei 13:23a). 

Așadar, este clar că există mulți care răspund me-

sajului Evangheliei cu bucurie, dar ei nu continuă în cre-

dință. Nu oricine aude Cuvântul lui Dumnezeu este 

mântuit, și același lucru este adevărat pentru mulți cei 

care răspund inițial la el. Cei care sunt cu adevărat mân-

tuiți sunt cei care se dovedesc a fi cei ce împlinesc Cu-

vântul lui Dumnezeu. Atunci când sămânța prinde rădă-

cină și crește, va exista roadă. 

NEVOIA ROADEI 

Atunci când ne gândim la rodnicie, trebuie să ne 

amintim de faptul că noi nu suntem mântuiți prin fap-

tele noastre. Dimpotrivă, noi suntem justificați doar 

prin credință. Totuși, trebuie să ne amintim în același 

timp de faptul că reformatorii magisteriali din secolul al 
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XVI-lea, precum Martin Luther, au spus că noi suntem 

justificați doar prin credință, dar această credință nu 

este izolată. 

Această gândire este opusă schemei romano-cato-

lice, care susține că o persoană trebuie să aibă credință 

pentru a fi justificată, dar că ea trebuie să aibă și fapte. 

Așadar, perspectiva catolică asupra mântuirii este că 

credința plus faptele egal justificarea. Dar, în gândirea 

protestantă, credința este egală cu justificarea plus fap-

tele. 

GÂNDIREA ROMANO-CATOLICĂ: Credința + Fap-

tele = Justificarea. 

GÂNDIREA PROTESTANTĂ: Credința = Justifica-

rea + Faptele. 

În gândirea protestantă, faptele sunt o consecință, 

o manifestare a stării de har în care noi ne aflăm și, as-

tfel, ele nu contribuie cu nimic în ce privește justifica-

rea. Singurele fapte neprihănite care slujesc justificării 

unui păcătos sunt faptele lui Hristos. Așadar, atunci 

când spunem că suntem justificați doar prin credință, 

noi spunem că suntem justificați doar prin Hristos, prin 

lucrarea Lui. Faptele noastre nu cântăresc în justificare. 

Unii vor spune: „Înseamnă că nu trebuie să aduc 

niciun fel de roade. Nu trebuie să aducă nicio dovadă a 

neprihănirii, pentru că sunt mântuit prin credință”. Dar 

amintește-ți că, așa cum ne spune Iacov în epistola lui 
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(Iacov 2:26) și cum a subliniat și Luther, credința care 

justifică nu este o credință moartă; ea este o fides viva, 

o credință vie, o credință care dă viață. Credința adevă-

rată, care ne unește cu Hristos, se manifestă întot-

deauna prin fapte, iar dacă nu există fapte de partea 

dreaptă a ecuației, aceasta ne spune că de partea stângă 

a ei nu există credință. Trist este că, acolo unde nu este 

credință de partea stângă a ecuației, nici nu poate exista 

justificare de partea dreaptă a ei. 

Așadar, credința ne unește cu Hristos, și dacă ea 

este autentică în noi, nu vom putea veni în Ziua de Apoi 

spunând, „Doamne, Doamne”, și să-L auzim pe Hristos 

etichetându-ne drept lucrători ai fărădelegii. Nu, noi 

vom avea atunci roadă care va demonstra faptul că am 

avut o credință reală. 

Cantitatea de roadă pe care creștinii o produc este 

diferită de la un credincios la altul. Isus spune că să-

mânța bună va aduce „roadă: un grăunte dă o sută, altul 

șaizeci, altul treizeci” (Matei 13:23b). Unii creștini nu 

sunt la fel de roditori ca alți creștini, dar orice creștin 

adevărat va aduce anumite roade. Dacă nu aduce roade, 

atunci nu este credincios. Iată de ce Isus spune: „Îi veți 

cunoaște după roadele lor” (Matei 7:16a) – nu după pre-

tențiile lor.  

Atunci când cineva intră într-o subcultură creștină 

care pune un mare accent pe luarea de decizii, pe a răs-

punde la chemări în față și pe rugăciunea păcătosului, 
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este ușor să rateze acest aspect important, anume că lu-

area unei decizii de a-L urma pe Isus n-a convertit ni-

ciodată pe cineva. Acest lucru se datorează faptului că 

nu o decizie este ceea ce îl convertește pe om, ci puterea 

Duhului Sfânt. Noi nu ajungem în Împărăție pentru că 

luăm o decizie, pentru că ieșim în față, pentru că ridi-

căm o mână sau ne scriem numele pe un formular de 

răspuns la un eveniment evanghelistic, ci pentru că 

există credință adevărată în inimile noastre. 

Nu mă înțelegeți greșit – nu este nimic nepotrivit 

în legătură cu mărturisirea publică a credinței; acest lu-

cru trebuie făcut. Oricine este justificat este chemat să-

și mărturisească acea credință. Oricine este creștin este 

chemat să-L mărturisească pe Hristos înaintea altora. 

Problema survine atunci când noi facem dintr-o mărtu-

rie publică a credinței testul absolut al convertirii noas-

tre. Vedeți că Isus vorbește despre oameni care Îl ono-

rează cu buzele lor, în timp ce inimile lor sunt departe 

de El. Nimeni n-a fost odată justificat printr-o mărturi-

sire publică a credinței. 

Dar înseamnă asta că cea mai ușoară cale de a re-

zolva problema siguranței mântuirii este să vedem dacă 

există roadă în viețile noastre ca să stabilim astfel dacă 

aceasta se potrivește cu pretenția sau mărturia credin-

ței? Există un loc clar al cercetării de sine în viața creș-

tinului, și voi spune mai multe despre acest lucru în ca-
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pitolul 4. Totuși, niciunul dintre noi nu trăiește la înăl-

țimea a ceea ce pretindem că credem. Dacă ne concen-

trăm atenția pur și simplu pe performanțele noastre, si-

guranța autentică devine un teren foarte alunecos. 

Așadar, este posibil să ai o siguranță falsă, iar si-

guranța adevărată poate fi dificil de căpătat. Cum putem 

ști deci cu siguranță că mărturiile credinței noastre sunt 

motivate de posesia adevăratului har mântuitor? 

Această întrebare este extrem de importantă, căci ea se 

leagă de felul în care trăim noi, creștinii, și are un im-

pact uriaș asupra simțămintelor, mângâierii și compor-

tamentului nostru creștin. Este imperativ să ne asigu-

răm că suntem într-o stare de har, iar restul acestei cărți 

va arăta cum să facem acest lucru. 
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Capitolul 2 

PATRU FELURI                   
DE OAMENI 

 

Am împărtășit cândva Evanghelia unui bărbat din 

Cincinnati și am început prin a-i pune prima dintre cele 

două întrebări de diagnostic din programul Evangelism 

Explosion: „Ai ajuns în acel punct în viața ta spirituală 

în care să știi sigur că, dacă vei muri în seara aceasta, 

vei merge în cer?” Bărbatul respectiv nu s-a fâstâcit de-

loc. M-a privit direct în ochi și mi-a spus: „O, nu, sunt 

sigur că nu sunt mântuit. Ba chiar sunt sigur că voi 

merge în Iad”. Am rămas uimit de acel răspuns, fiindcă 

nu întâlnisem niciodată o persoană care să fie atât de 

sigură de faptul că Iadul era destinația sa. Acest om trăia 

o viață păgână, știa că trăia în felul acesta și știa și care 

erau consecințele, dar nu-l deranja asta. 

Când vine vorba de siguranța mântuirii, există pa-

tru feluri de oameni în lume. Fiecare persoană, fără ex-

cepție, poate fi încadrată într-una din aceste categorii. 

Iată care sunt ele: 1) cei care sunt mântuiți și cunosc 

acest lucru, 2) cei care sunt mântuiți, dar nu știu asta, 

3) cei care, asemenea omului de care am menționat mai 
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sus, sunt nemântuiți și știu acest lucru, și 4) cei care 

sunt nemântuiți, dar nu știu că sunt nemântuiți. Haideți 

să privim mai îndeaproape la fiecare dintre aceste patru 

categorii. 

OAMENII CARE SUNT MÂNTUIȚI                            
ȘI CUNOSC ACEST LUCRU 

Prima categorie este formată din oamenii care 

sunt mântuiți și știu asta. Acești oameni au siguranța 

deplină că ei se află într-o stare de har. Pentru ei, acest 

lucru este unul clar. 

Probabil că ai participat la discuții în care ai pus 

cuiva o întrebare, și ți s-a răspuns într-un fel anume, la 

care ai replicat, „Ești sigur de asta?” Iar răspunsul a 

fost: „Da, sunt destul de sigur”. Următoarea ta întrebare 

a fost: „Ești sigur că ești sigur?” Atunci când discutăm 

despre certitudine sau siguranță, nu vorbim pur și sim-

plu de lucruri filozofice. Dimpotrivă, noi descriem, într-

un sens, starea noastră emoțională cu privire la anumite 

întrebări sau afirmații. 

Pretențiile de cunoaștere sigură a adevărului ope-

rează într-un domeniu continuu. De exemplu, cineva ar 

putea să-ți spună: „Crezi că Dumnezeu există?” Există o 

varietate de răspunsuri pe care le poți da la această în-

trebare. Ai putea spune, „Nu, nu cred”, „Nu cred asta”, 

„Nu știu, dar sper”, „Poate”, „Da, cred în Dumnezeu”, 

sau „Evident că eu cred în Dumnezeu”. Fiecare dintre 
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aceste răspunsuri descrie un nivel diferit al intensității 

siguranței care însoțește acea afirmație sau propoziție. 

Așadar, atunci când vorbim despre siguranța 

mântuirii, nu vorbim despre o certitudine matematică, 

precum credința în ideea că 2 + 2 = 4. Vorbim despre 

siguranța unei stări personale, iar intensitatea acelei si-

guranțe se schimbă de la o zi la alta. Există zile când 

cineva ar putea să-mi spună, „R. C., ești sigur că ești 

mântuit?”, la care aș răspunde „Evident”. În ziua urmă-

toare, dacă m-aș afla sub povara vinovăției asociate vre-

unui păcat, aș putea răspunde, „Cred că da”. Și asta pen-

tru că există suișuri și coborâșuri în viața creștină. 

Totuși, siguranța adevărată supraviețuiește mo-

mentelor de îndoială căci, așa cum vom vedea, ea este 

bazată pe mai mult decât niște sentimente. Persoana 

aflată în această categorie are o temelie, pe baza căreia 

poate spune: „știu în cine am crezut; și sunt încredințat 

că El are putere să păzească ce I-am încredințat până în 

ziua aceea” (2 Timotei 1:12). 

OAMENII CARE SUNT MÂNTUIȚI,                               
DAR NU ȘTIU ACEST LUCRU 

Cea de-a doua categorie este compusă din aceia 

care sunt mântuiți, dar care nu cunosc acest lucru. Este 

posibil ca o persoană să se afle într-o stare de har și to-

tuși să nu aibă siguranța deplină cu privire la această 

stare. Am menționat deja faptul că unii, precum romano-
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catolicii, resping validitatea primului grup – cei care sunt 

mântuiți și cunosc asta – pretinzând că siguranța mântu-

irii este, în general, un lucru de neatins. În mod asemă-

nător, alții pretind că este imposibil să te afli cu adevărat 

într-o stare de har, și să nu cunoști acest lucru. Ei susțin 

că însăși conținutul credinței mântuitoare constă într-o 

încredere într-un Mântuitor despre care ai siguranța că 

te va salva. Așadar, dacă un om pretinde că are credință, 

dar îi lipsește siguranța în faptul că Isus Hristos îl mân-

tuiește, are el oare o credință adevărată? 

Parte din această problemă are de-a face cu o con-

cepție populară asupra creștinismului, care insistă pe 

un model de convertire dramatică. Unii oameni chiar 

vin la Hristos într-un astfel de mod. De exemplu, Billy 

Graham poate să spună care a fost ziua și ora când a 

devenit creștin. El poate să relateze momentul acela și 

ziua aceea specifică când a mers la o întâlnire evanghe-

listică după un meci de baseball. Un evanghelist itine-

rant, pe nume Mordecai Ham, predica în oraș, iar Gra-

ham a ieșit în față și a avut parte de o convertire instan-

tanee, care i-a transformat complet viața. Și eu am ex-

perimentat acest fel de convertire. Știu exact momentul 

când L-am întâlnit pe Hristos. Pot să vă spun data, ora, 

locul și felul în care s-au petrecut lucrurile. Totuși, alți 

oameni nu pot identifica nici măcar anul când au deve-

nit creștini. De exemplu, Ruth Graham, soția lui Billy, 

nu știe când anume a fost convertită. 
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În biserică, noi avem o tendință de a face din ex-

periențele proprii norma pentru toți ceilalți. Oamenii 

care au avut parte de convertiri instantanee, dramatice, 

asemenea convertirii lui Saul pe drumul către Damasc, 

și care pot să relateze ziua și ceasul când convertirea a 

avut loc, devin uneori suspicioși cu privire la oamenii 

care n-au avut același fel de experiență a convertirii. Ei 

se întreabă dacă un om care nu poate să indice o zi și o 

oră anume ar putea să fie cu adevărat creștin. În același 

timp, cei care nu cunosc ziua și momentul sunt uneori 

suspicioși cu privire la pretenția celorlalți de a ști cu 

precizie clipa și circumstanțele când au crezut pentru 

prima dată. Esența dilemei este aceasta: Scriptura nu 

spune nicăieri că trebuie să știm momentul exact al con-

vertirii noastre. 

Iată aspectul în care chestiunea aceasta devine 

problematică. Nimeni nu este născut din nou pe jumă-

tate, căci fie ești născut din Duhul lui Dumnezeu, fie nu 

ești. Regenerarea, care este acea lucrare a lui Dumnezeu 

prin care suntem transferați din împărăția întunericului 

în Împărăția luminii, este o lucrare reală de convertire, 

și ea se petrece instantaneu, prin lucrarea Duhului 

Sfânt, așa încât o persoană este fie convertit cu adevă-

rat, fie nu este convertit deloc. Nu există o naștere din 

nou sub formă de proces, ci ea este instantanee. 

Dar dacă aceasta este situația, n-ar trebui oare să 

avem suspiciuni legate de oamenii care nu pot indica 
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ziua și momentul convertirii lor? Nu. Trebuie să facem 

deosebire între convertire și experimentarea converti-

rii. Mai mult, trebuie să recunoaștem că nu toate per-

soanele sunt conștiente instantaneu de momentul când 

Duhul lui Dumnezeu Își face lucrarea supranaturală în 

sufletul acelei persoane. Iată de ce este foarte periculos 

să creăm categorii în funcție de care să evaluăm oamenii 

ale căror experiențe ale convertirii nu se potrivesc ex-

periențelor noastre. 

În fapt, atunci când vorbesc despre experiența 

convertirii mele – despre care, cum am spus, pot spune 

când anume și cum s-a petrecut – conștientizez că o as-

tfel de experiență poate să nu corespundă felului în care 

lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară în sufletul altei 

persoane. Dumnezeu Duhul Sfânt poate să regenereze o 

persoană cu o săptămână, o lună sau chiar cinci ani îna-

inte ca acea persoană să experimenteze realitatea a ceea 

ce s-a petrecut cu adevărat în interior. Așadar, până și 

siguranța mea cu privire la o dată specifică a convertirii 

se aplică doar experienței mele de convertire, și nu fap-

tului în sine, și asta pentru că putem să ne înșelăm în ce 

privește experiența trăită de noi înșine. 

În realitate, unul dintre lucrurile cele mai pericu-

loase pe care le putem face noi, creștinii, este să ne sta-

bilim teologia prin intermediul experienței, și asta pen-

tru că nu putem face din experiența nimănui o normă 

pentru viața creștină. Trebuie să ne stabilim teologia 
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din Cuvântul lui Dumnezeu, nu din ceea ce noi simțim. 

Și nu doar atât, ci trebuie să fim conștienți că suntem 

chiar înclinați să interpretăm și să înțelegem greșit sen-

sul experiențelor prin care trecem. Iată de ce suntem 

chemați să verificăm experiențele noastre cu Scriptura, 

așa încât să definim credința noastră prin ceea ce Scrip-

tura spune, nu prin ceea ce noi simțim sau experimen-

tăm. Dacă ne bazăm siguranța pe o experiență și nu pe 

Cuvântul lui Dumnezeu, invităm în felul acesta tot felul 

de îndoieli să ne asalteze în pelerinajul nostru pămân-

tesc. Avem nevoie să căutăm o cunoaștere autentică a 

mântuirii noastre, nu doar să umblăm după niște expe-

riențe încețoșate sau emoționale. 

Tocmai această categorie de oameni este avută în 

vedere de Petru, atunci când el îi îndeamnă pe credincioși 

să-și dea silința în a se asigura de chemarea și alegerea 

lor (2 Petru 1:3-11). Ar fi o nebunie să îi îndemnăm în fe-

lul acesta pe oamenii care sunt deja siguri. Așadar, învă-

țătura lui Petru ne arată că oamenii pot să se afle într-o 

stare de mântuire, fără ca să aibă în fapt siguranța ei. 

OAMENII CARE SUNT NEMÂNTUIȚI,                           
ȘI ȘTIU ASTA 

Omul pe care l-am întâlnit în Cincinnati este 

exemplul perfect pentru această categorie de oameni – 

cei care sunt nemântuiți și știu asta. Poate să ni se pară 

ciudat să existe astfel de oameni, în special când vedem 



30 CUM POT FI SIGUR CĂ SUNT MÂNTUIT?  |  R.C. SPROUL 

că mulți oameni din zilele noastre presupun că toți vor 

merge în cer după moarte. Totuși, apostolul Pavel vor-

bește despre această categorie de oameni la sfârșitul ca-

pitolului 1 din Epistola sa către Romani. După ce a oferit 

o listă a diferitelor păcate și vicii pe care le practică ome-

nirea decăzută, el vine cu concluzia că oamenii aceștia 

nu doar că fac aceste lucruri, ci îi și încurajează pe alții 

să le facă, cu toate că știu bine că cei ce fac aceste lucruri 

sunt vrednici de moarte (v. 32). 

În Romani 1, Pavel ne spune că oamenii nu trebuie 

să fie în mod necesar expuși la predicarea biblică pentru 

a fi conștienți de starea lor pierdută din punct de vedere 

spiritual. Prin intermediul revelației naturale a lui Dum-

nezeu, întrucât El Își scrie Legea în inimile oamenilor și 

implantează Cuvântul Său în mintea omului prin inter-

mediul conștiinței, oamenii știu că ei sunt culpabili pen-

tru comportamentul lor și că se află în afara stării de 

părtășie cu Creatorul lor. 

La suprafață, mulți oameni resping ideea că ei se 

află în pericolul de a fi obiectul mâniei lui Dumnezeu. Ei 

pot chiar respinge existența lui Dumnezeu. Dar Biblia 

spune: „Cel rău fuge fără să fie urmărit” (Proverbe 

28:1), așa că, dincolo de pretenția superficială și de fa-

țadă a omenirii decăzute, există o conștientizare a stării 

severe a lor înaintea lui Dumnezeu.  

Iată de ce ne confruntăm uneori cu fenomenul 

„convertirilor pe patul de moarte”, când, în ultimele zile 
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din viețile lor, devenind dintr-o dată serioși, oamenii îl 

cheamă pe preot sau pe predicator, și încearcă să își ca-

pete astfel siguranța vieții veșnice. 

Se poate să fi auzit povestea lui W. C. Fields, care, 

când s-a aflat pe patul de moarte, i-a uimit pe cei care îl 

cunoșteau prin faptul că l-au văzut răsfoind într-o Biblie. 

Un amic i-a spus atunci, „Prietene, ce faci?”, la care Fields 

a răspuns: „Caut niște scurtături”. Chiar dacă răspunsul 

lui ilustra umorul său tipic, era clar că Fields devenise 

conștient că se află într-o stare foarte precară, întrucât 

avea să se confrunte în curând cu Creatorul său. 

Pe cât este de greu de crezut, există oameni care 

sunt nemântuiți și știu acest lucru. Ei știu că nu se află 

într-o stare de har, că sunt în afara părtășiei cu Dumne-

zeu și că sunt străini de El. Am putea spune că ei au o 

formă negativă de siguranță. 

OAMENII CARE SUNT NEMÂNTUIȚI,                           
DAR CARE NU ȘTIU ASTA 

Să ne amintim despre ce am discutat până acum: 

(1) cei care sunt mântuiți și știu asta, (2) cei care sunt 

mântuiți, dar nu o știu, și (3) cei care sunt nemântuiți și 

sunt conștienți de starea lor. Aceste categorii sunt destul 

de ușor de înțeles. 

Cea de-a patra categorie este cea care complică în-

treaga chestiune a siguranței mântuirii – este vorba des-

pre cei care sunt nemântuiți dar care „știu” că ei sunt 
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mântuiți. Această categorie constă din oamenii care nu 

se află într-o stare de har, dar care cred că totuși ei sunt 

în posesia mântuirii. Pe scurt, ei au o siguranță falsă. 

Ligonier Ministries a realizat odată un tur al locuri-

lor Reformei, mergând pe urmele pașilor lui Martin Lut-

her. Am mers prin diferitele locuri din Europa de Est și din 

Germania de Est, unde Luther și-a făcut lucrarea. Am 

mers apoi la Erfurt, Wittenberg, Worms, Nuremberg și în 

alte astfel de locuri. Într-o zi, am vizitat un loc și apoi am 

avut un timp liber pentru a lua prânzul separat. Oamenii 

din grupul care participa la acest tur s-au separat și au 

mers în grupuri mai mici în diferite direcții din oraș, pri-

mind instrucțiuni cu privire la locul și momentul când tre-

buia să ne regrupăm pentru continuarea turului. Ei bine, 

o parte dintre noi am hoinărit prin oraș și am luat prânzul, 

dar când am ieșit din restaurant, nu ne-am mai amintit pe 

ce drum venisem. Ne-am spus unul altuia: „Cum ajungem 

înapoi la autocar?” În acel moment, o femeie din grupul 

nostru a intervenit spunând: „Știu eu drumul”. Așa că a 

mers înaintea noastră și a început să treacă pe anumite 

străzi din oraș, și noi toți am urmat-o. Nu a trecut mult 

timp, că devenise clar că nu mergeam în direcția corectă, 

așa că am început să îmi exprim îngrijorarea. „Scuză-mă, 

Mary, ești sigură că mergem în direcția corectă?” „Da”, a 

răspuns ea, „sunt sigură”. M-am simțit un pic liniștit, dar 

după alți câțiva pași, ea s-a întors și ne-a spus, „Evident, 

eu sunt sigură, doar că rareori am dreptate”. 
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Oamenii care manifestă o siguranță asemănă-

toare, pretinzând că ei se află pe calea către cer, sunt 

foarte asemănători acelei femei. Ei „știu” că sunt creș-

tini. Ei sunt siguri de mântuirea lor. Nu-și fac niciodată 

griji cu privire la asta. Singura problemă este că sigu-

ranța lor este una falsă. 

Asta este ceea ce creează tensiunea și neclaritatea 

pe care noi vrem să le analizăm în această carte, în mod 

special atunci când comparăm grupurile (1) și (4). Pri-

mul grup, dacă vă amintiți, este compus din oamenii 

care sunt mântuiți și au siguranța mântuirii lor, pe când 

cel de-al patrulea este compus din oamenii care nu sunt 

mântuiți, dar care au totuși o siguranță aparentă a mân-

tuirii. Pe când vom analiza cum putem avea siguranța 

reală, trebuie să ne gândim mai profund la cauzele falsei 

siguranțe. 
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Capitolul 3 

FALSA                                 
SIGURANȚĂ 

 

Căutarea siguranței depline a mântuirii de către 

noi este complicată de faptul că există două categorii 

foarte diferite de oameni care sunt siguri că se află în 

starea de oameni mântuiți. Sigura problemă este că una 

dintre acestea este formată din oameni care sunt amă-

giți. Aceștia sunt oamenii despre care Isus a vorbit în 

Predica de pe Munte atunci când a spus că unii vor veni 

la El în Ziua de Apoi spunându-I, „Doamne, Doamne”. 

Ei voi vor veni la Isus pe deplin asigurați în sinea lor 

asupra faptului că aparțin Lui, dar El îi va alunga, 

dându-le pe față siguranța ca fiind o amăgire. 

Dar cum poate fi posibil să ai o siguranță falsă? 

Cum ajung oamenii la un sentiment fals al siguranței 

lor? În acest capitol, voi încerca să răspund acestor în-

trebări. Există mai multe probleme, dar ele se reduc 

esențial la prima dintre ele, asupra căreia ne vom con-

centra în acest capitol și care constă dintr-o înțelegere 

greșită a cerințelor mântuirii. Oamenii pot să înțeleagă 

greșit ce presupune mântuirea. Vom analiza trei dintre 
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principalele erori în acest sens: universalismul, legalis-

mul și diferitele forme de sacerdotalism. Cea de-a doua 

problemă apare atunci când omul are o înțelegere co-

rectă a ceea ce presupune mântuirea, dar greșește în 

ceea ce privește faptul că personal a satisfăcut cerințele. 

Ultimele două capitole ne vor ajuta să vedem cum pu-

tem să evaluăm în mod precis dacă am satisfăcut cerin-

țele pentru mântuire. 

UNIVERSALISMUL 

Prima eroare majoră care conduce la un sentiment 

fals al siguranței mântuirii este universalismul. Acesta 

spune că orice om este mântuit și va ajunge în cer. Dacă 

un om este convins de această doctrină a mântuirii, un 

silogism simplu îl va conduce de la această învățătură a 

mântuirii universale la siguranța destinului său: 

Premisa 1: Orice persoană merge în cer. 

Permisa 2: Eu sunt o persoană. 

Concluzie: Prin urmare, voi merge în cer. 

Cea mai mare controversă din istoria bisericii a 

avut loc în secolul al XVI-lea între Biserica Romano-Ca-

tolică și reformatorii protestanți, și a vizat momentul 

când are loc justificarea. Chestiunea în discuție era dacă 

justificarea este doar prin credință sau și prin alte mij-

loace. Dar astăzi, doctrina justificării doar prin credință 

nu este percepția majoritară din societatea noastră. 
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Dimpotrivă, ceea ce este prevalent este învățătura justi-

ficării prin moarte, iar universalismul se potrivește 

foarte bine acestei idei. 

Ceva mai devreme am făcut o scurtă referire la 

prima întrebare de tip diagnostic din programul Evan-

gelism Explosion: „Ai ajuns în acel punct din viața ta 

spirituală în care să știi în mod sigur că, dacă vei muri 

în seara aceasta, vei merge în cer?” Cea de-a doua între-

bare diagnostic este aceasta: „Dacă ar fi să mori deseară 

și să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, iar El te-ar în-

treba, „De ce să te las în cerul Meu?”, ce I-ai răspunde?” 

Cândva, pe când fiul meu era de vârstă fragedă, i-

am pus aceste două întrebări. Am fost încântat că a răs-

puns pozitiv primei întrebări. Dar atunci când i-am pus 

cea de-a doua întrebare, s-a uitat la mine de parcă i-aș 

fi pus cea mai stupidă întrebare. El mi-a răspuns: „I-aș 

spune, „pentru că sunt mort””. Ce putea fi mai simplu? 

Deși fiul meu fusese crescut într-o familie dedicată teo-

logiei biblice, nu doar că eu eșuasem să-i comunic justi-

ficarea prin credință, ci el deja fusese captat de gândirea 

prevalentă din societatea noastră, care spune că toți oa-

menii merg în cer și că tot ceea ce trebuie să faci ca să 

ajungi acolo este să mori. 

În felul acesta, am eliminat Judecata de Apoi din 

teologia noastră și am șters din gândirea noastră și din 

învățătura bisericii orice noțiune a pedepsei divine sau 

a Iadului, îmbrățișând ideea larg răspândită astăzi că tot 
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ceea ce trebuie să facă o persoană pentru a ajunge în Rai 

este să moară. În fapt, cel mai puternic mijloc al harului 

spre sfințire în societatea noastră este considerată 

moartea, întrucât un păcătos împovărat de păcat este 

transformat automat între morgă și cimitir, așa încât, 

atunci când se ține serviciul funerar, persoana aceea 

este prezentată ca un monument al virtuților. Păcatele 

acelui om par să fi fost șterse prin moartea sa. Aceasta 

este o afacere foarte periculoasă, pentru că Scripturile 

ne avertizează că există un timp rânduit pentru fiecare 

om ca să moară, după care va veni judecata (Evrei 9:27). 

Oamenilor le place să creadă că amenințarea cu o 

Judecată de Apoi a fost inventată de către evangheliștii 

de tip „foc și pucioasă”, precum Billy Sunday, Dwight L. 

Moody, Billy Graham, Jonathan Edwards și George Whi-

tefield. Dar nimeni n-a subliniat mai clar chestiunile le-

gate de Judecata de Apoi și de împărțirea viitorului între 

Rai și Iad ca Isus însuși.  

În fapt, Isus a vorbit mai mult despre Iad decât 

despre Rai, și i-a avertizat pe cei ce-L auzeau de faptul 

că, în Ziua de Apoi, va fi judecat până și cel mai neîn-

semnat cuvânt nefolositor pe care l-am rostit în această 

viață. Dar dacă există un lucru pe care ființele omenești 

vor să-l respingă din punct de vedere psihologic, este 

faptul că avem de-a face cu o amenințare a unei judecăți 

finale și cuprinzătoare, și asta pentru că niciunul dintre 

ei nu vrea să se simtă responsabil pentru păcatele sale. 
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De aceea, nimic nu este mai atrăgător pentru ființele 

omenești precum este ideea de universalism – ideea că 

toți vor fi mântuiți. 

LEGALISMUL 

Cea de-a doua eroare majoră care conduce la falsa 

siguranță este legalismul, o altă modalitate de a exprima 

„neprihănirea bazată pe fapte”. Legalismul subliniază 

că, pentru a ajunge în cer, trebuie să împlinești Legea 

lui Dumnezeu și să duci o viață morală. Cu alte cuvinte, 

faptele tale bune te vor duce acolo. Mulți oameni, înțe-

legând greșit ceea ce Dumnezeu cere, cred că ei au îm-

plinit standardul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru 

intrarea în Rai. 

Am slujit cândva ca instructor pentru programul 

Evangelism Explosion, ducându-i pe cei ce erau instruiți 

în comunitate o dată sau de două ori pe săptămână, vor-

bind cu oamenii și punându-le diverse întrebări. După 

aceea, corelam și analizam răspunsurile pe care le pri-

misem. Nouăzeci la sută dintre răspunsuri puteau fi în-

cadrate în categoria legalismului, adică a neprihănirii 

bazată pe fapte. Atunci când îi întrebam pe oameni ce I-

ar spune lui Dumnezeu dacă El i-ar întreba de ce să le 

permită să meargă în cer, majoritatea oamenilor repli-

cau ceva de genul: „Am trăit o viață morală”, „Am dat 

zeciuială la biserică”, „Am slujit în clubul de băieți” sau 

alte lucruri asemănătoare. Siguranța lor era bazată pe 
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un fel de performanțe și împliniri proprii. Din neferi-

cire, faptele omului sunt o temelie falsă a siguranței. 

Scriptura arată foarte clar că nimeni nu este justificat 

prin faptele Legii (Romani 3:20; Galateni 3:11). 

Persoana care a întruchipat poate cel mai bine 

această falsă înțelegere a mântuirii a fost tânărul bogat 

care s-a întâlnit cu Isus în decursul lucrării Sale pămân-

tești (Luca 18:18-30). Ați putea să vă amintiți că, atunci 

când bogatul a venit la Isus, a avut cuvinte de compli-

mentare la adresa Lui. El I-a spus: „Bunule Învățător, ce 

să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Altfel spus, el Îl 

întreba pe Isus ce anume este cerut din partea omului 

pentru a fi mântuit. 

Înainte ca Isus să răspundă acestei întrebări, El a 

tratat complimentul ce-I fusese adus. Isus a întrebat: 

„Pentru ce Mă numești bun? Nimeni nu este bun decât 

Unul singur: Dumnezeu” (Luca 18:19). Unii critici susțin 

că, prin natura acestui răspuns, Isus Își nega bunătatea 

și dumnezeirea. Nu este adevărat, iar Isus știa foarte 

bine că acest om n-avea nicio idee legată de Persoana cu 

care vorbea. Acest om nu știa cine era Isus. El nu știa că 

pusese o întrebare chiar lui Dumnezeu întrupat. Tot 

ceea ce știa tânărul bogat era că el vorbea unui rabin 

itinerant, și dorea un răspuns la o întrebare teologică. 

Dar identitatea lui Isus este centrală în acest răspuns. 

Așa că Isus a spus: „De ce Mă numești bun? N-ai citit 

Psalmul 14:3: „Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit 
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niște netrebnici; nu este nici unul care să facă binele, 

niciunul măcar”? Nimeni nu este bun, decât însuși 

Dumnezeu.” 

Pare oare absurd acest lucru? Dincolo de orice, noi 

vedem oameni necredincioși făcând tot timpul fapte 

bune. Dar totul depinde de ceea ce înțelegem prin „bun”. 

Standardul biblic al bunătății este neprihănirea lui 

Dumnezeu, iar noi suntem judecați atât în funcție de 

conformarea comportamentului nostru față de Legea lui 

Dumnezeu, cât și în funcție de motivația internă sau do-

rința sinceră de a asculta de Legea lui Dumnezeu. 

Eu văd constant în jurul meu oameni necredinci-

oși care practică ceea ce John Calvin denumea „virtutea 

civică”, adică fac lucruri bune în societate. Ei donează 

bani pentru cauze nobile, îi ajută pe cei săraci și uneori 

se sacrifică pentru alții. Ei fac toate aceste lucruri minu-

nate la nivel orizontal, adică față de alți oameni, dar ni-

ciuna dintre aceste fapte nu este motivată de o inimă 

curată și plină de dragoste pentru Dumnezeu. La mijloc 

ar putea fi ceea ce Jonathan Edwards a denumit un „in-

teres egoist iluminat”, dar chiar și acesta rămâne egoist. 

Am auzit cândva povestea unui incendiu tragic. O 

clădire a fost cuprinsă de flăcări și toți oamenii erau gră-

biți să îi salveze pe cei din infern. Pompierii au mers 

înăuntru și au scos câte persoane au putut dar, în cu-

rând, a devenit prea periculos să mai poată pătrunde în 
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clădire. Apoi au conștientizat că un copil era prins în in-

terior și atunci, din mulțimea de oameni strânși acolo, 

un bărbat a alergat în clădire ignorând pericolul, mo-

ment când oamenii de pe stradă l-au aclamat. După câ-

teva momente, bărbatul a ieșit afară viu și nevătămat cu 

ceva în brațe, iar mulțimea l-a aplaudat, crezând că îl 

salvase pe copil. Dar apoi au conștientizat că omul sco-

sese din foc economiile lui de-o viață și îl lăsase pe copil 

să moară. 

Cred că este posibil ca un necredincios să dea 

buzna într-o clădire cuprinsă de flăcări pentru a salva 

un copil, poate chiar cu prețul vieții sale. Dar aceasta 

este o virtute civică, motivată de preocuparea noastră 

naturală unul față de celălalt. Iar astfel de virtuți exteri-

oare nu sunt suficiente. Atunci când Dumnezeu privește 

la fapta unui om, El pune această întrebare: „Izvorăște 

această faptă dintr-o inimă care Mă iubește pe deplin?” 

Amintiți-vă poruncile lui Isus: „Să iubești pe Domnul, 

Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu 

toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău 

ca pe tine însuți” (Luca 10:27). De aceea, atunci când ci-

neva ascultă de Legea lui Dumnezeu din exterior, în 

timp ce inima lui nu este pe deplin consacrată lui Dum-

nezeu, atunci virtutea acelei persoane este pătată. Iată 

de ce Augustin a spus că până și cele mai bune virtuți 

ale noastre nu sunt decât niște vicii splendide. Atâta 

vreme cât ne aflăm în acest trup de carne, păcatul va 
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păta orice lucru pe care îl facem. Iată ce nu înțelesese 

tânărul bogat. El credea că împlinise acel standard. 

În Noul Testament, Pavel avertizează că cei care 

se judecă prin intermediul standardelor omenești nu 

sunt niște oameni înțelepți (1 Corinteni 10:12). Putem 

privi la performanțele altuia și să credem că, dacă ne 

păzim de curvie, de crimă, de furt sau alte astfel de pă-

cate grosolane, atunci suntem într-o situație bună. În-

trucât putem găsi întotdeauna oameni mai păcătoși de-

cât noi, ar fi foarte ușor să ajungem la concluzia că situ-

ația noastră este destul de bună. 

Aceasta era gândirea tânărului bogat care venise 

la Isus. El se considera un om bun. Dar Isus l-a făcut să 

se oprească în gândirea lui și i-a amintit de Lege: „Știi 

poruncile: ,Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; 

să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl 

tău și pe mama ta’.” (Luca 18:20). Acest lucru l-a stârnit 

pe om să-și dea pe față înțelegerea superficială a Legii. 

El a spus: „Toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea 

mea.” (Luca 18:21). Cu alte cuvinte, tânărul bogat spu-

nea că el păzise Cele 10 Porunci toată viața lui. 

Isus ar fi putut să-i spună, „Bine, îmi dau seama 

că n-ai fost prezent la Predica de pe Munte, atunci când 

am arătat implicațiile mai profunde ale acestor porunci. 

Ai ratat acea predică”. Sau ar fi putut pur și simplu să-i 

spună acelui om: „N-ai păzit niciuna dintre aceste po-

runci, nici măcar din momentul când te-ai ridicat din 
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pat în această dimineață”. Dar, în loc să facă asta, Isus a 

folosit o metodă pedagogică minunată pentru a-i arăta 

acestui om că greșea. El a spus: „Îți mai lipsește un lu-

cru: vinde tot ce ai, împarte la săraci, și vei avea o co-

moară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă” (Luca 

18:22). 

Trebuie să conștientizăm că, prin aceasta, Isus nu 

predica o altă cale de mântuire. El nu spunea că putem 

fi mântuiți prin a dona averile noastre săracilor. Nici nu 

implementa un mandat universal pentru oameni, așa 

încât aceștia să își vândă toate proprietățile. El trata si-

tuația specifică a acestui om, un bogat a cărui inimă era 

complet captivată de bogăția lui. Banii lui erau dumne-

zeul și idolul lui. În esență, Isus i-a spus: „Tu spui că ai 

păzit toate Cele 10 Porunci. Bine, hai să o verificăm pe 

prima: „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Exod 

20:3). Du-te și vinde tot ce ai”. La aceasta, omul nostru, 

care fusese atât de entuziast cu doar câteva momente 

mai devreme, a început să-și scuture capul. El a plecat 

întristat, pentru că avea mari bogății (v. 23). 

Această întreagă discuție a avut de-a face cu defi-

nirea bunătății. Avem noi suficientă bunătate – sufici-

entă neprihănire – pentru a satisface cerințele unui 

Dumnezeu sfânt? Fiecare pagină a Noului Testament ne 

spune adevărul când afirmă că toate faptele noastre 

bune nu sunt decât niște cârpe mânjite (Isaia 64:6). Per-

soana care își pune nădejdea în neprihănirea proprie 
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pentru a fi mântuită are o siguranță falsă. Nu putem 

face suficiente fapte bune pentru a fi mântuiți. Suntem 

niște slujitori nevrednici (Luca 17:10). 

SACERDOTALISMUL 

Cea de-a treia eroare comună care produce o falsă 

siguranță este sacerdotalismul. Acesta reflectă gândirea 

care spune că mântuirea este obținută prin preoți, prin 

sacramente și/sau prin biserică. Oamenii arată cu dege-

tul către botez, către Cina Domnului sau către alte ritu-

aluri, și spun: „Am luat parte la aceste sacramente, care 

sunt mijloace ale harului. Îmi extrag siguranța din fap-

tul că am trecut prin experiența sacramentelor.” 

Aceasta era eroarea fariseilor din zilele biblice. Ei 

presupuneau că, datorită faptul că erau circumciși, aveau 

astfel garanția unui loc în Împărăția lui Dumnezeu. 

Sacramentele sunt foarte importante. Ele ne co-

munică promisiunile lui Dumnezeu legate de mântuirea 

noastră. În plus, ele sunt mijloace ale harului care ne 

ajută în viețile creștine. Dar sacramentele n-au mântuit 

niciodată pe nimeni și, de aceea, oricine își pune încre-

derea în sacramente capătă o falsă siguranță a mântui-

rii, pentru că își pune încrederea în ceva care nici nu 

mântuiește și nici nu ar putea mântui. 

Strâns legat de aceasta este ideea susținută de 

mulți că tot ceea ce un om trebuie să facă pentru a fi 

mântuit este să se alăture unei biserici. Ei presupun că, 
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odată ce se alătură unei biserici, omul devine parte din 

trupul vizibil al lui Hristos, motiv pentru care el devine 

automat parte și din trupul invizibil al Lui. Așadar, ei își 

pun siguranța în calitatea de membri ai bisericii. Dar 

membralitatea într-o biserică nu îndreptățește pe ni-

meni și este, în fapt, o altă metodă nelegitimă de a 

ajunge la o falsă siguranță. 

În final, în lumea așa-zis evanghelică se găsesc și 

alte surse ale unei siguranțe false: repetarea rugăciunii 

păcătosului, ridicarea mâinii la un eveniment evanghe-

listic, ieșirea în față în decursul unei chemări sau luarea 

unei decizii de a-L urma pe Isus. Acestea sunt toate teh-

nici sau metode folosite pentru a-i chema pe oameni la 

pocăință și credință. Pericolul constă în faptul că oame-

nii care repetă rugăciunea, ridică o mână, merg în față 

sau iau o decizie, ajung uneori să-și pună încrederea 

mai degrabă în acel act. Pretențiile exterioare pot fi în-

șelătoare. Omul poate să treacă prin toate aceste mij-

loace exterioare ale mărturiei credinței, dar să nu se afle 

cu adevărat în posesiunea realității interioare a mântu-

irii. 

După cum puteți vedea, există multe modalități în 

care siguranța falsă poate să se manifeste. În capitolul 

următor vom analiza felul în care pot fi evitate și depă-

șite aceste forme contrafăcute de siguranță, și apoi vom 

începe să explorăm metodele legitime prin care putem 

ajunge la siguranța biblică și reală. 
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Capitolul 4 

ADEVĂRATA                               
SIGURANȚĂ 

 

Pe când studiam la seminarul teologic, unul dintre 

colegii mei studenți a făcut un sondaj printre colegii săi 

și membrii facultății, întrebând dacă erau siguri de 

mântuirea lor. Mai mult de 90% dintre respondenți au 

spus că nu erau siguri. Mai mult, ei credeau că ar trebui 

să fie un semn de aroganță ca cineva să pretindă că este 

sigur de mântuirea lui. Ei vedeau ideea de siguranță nu 

ca pe o virtute, ci ca pe un viciu. Exista o conotație ne-

gativă asociată până și în ideea de a căuta siguranța 

mântuirii, pentru că se presupune că aceasta ar conduce 

la mândrie. 

Evident, nu există vreo aroganță mai rea decât să 

ai siguranța unui lucru pe care, în fapt, să nu îl deții. A 

fi siguri de mântuire, atunci când nu o avem – aceasta 

este cu adevărat aroganță. În mod asemănător, suntem 

mândri dacă spunem că siguranța nu este posibilă, pen-

tru că atunci am batjocori însăși ideea de Dumnezeu al 

adevărului. Dacă siguranța este posibilă, atunci suntem 

aroganți și dacă nu o căutăm. 
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Atunci când am analizat sursele siguranței false, 

am văzut că una dintre problemele cele mai grave con-

stă în înțelegerea incorectă a cerințelor mântuirii. Cu 

alte cuvinte, teologia greșită poate produce o falsă sigu-

ranță. În același fel, teologia bună conduce la siguranța 

autentică. De aceea acum, când începem să analizăm 

cum putem avea o bază solidă și adevărată a siguranței 

mântuirii noastre, primul aspect către care trebuie să 

privim este teologia. 

PORUNCA DE A CĂUTA SIGURANȚA 

Unul dintre pasajele cheie ale Scripturii cu privire 

la chemarea de a căuta siguranța este cel din 2 Petru 

1:10-11, unde citim: „De aceea, fraților, căutați cu atât 

mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; 

căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 

În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare 

în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nos-

tru Isus Hristos”.  

Mandatul apostolic ce ne este adresat aici fără 

vreo ambiguitate constă din a căuta să fim siguri de ale-

gerea noastră, și aceasta nu într-o modalitate ușuratică. 

Dimpotrivă, suntem chemați să ne asigurăm de chema-

rea și alegerea noastră printr-o căutare sârguincioasă. 

Apostolul spune că acest lucru este foarte important, 

apoi ne oferă motivele practice pentru care trebuie să 

fim sârguincioși în acest sens. 
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Petru este foarte preocupat de acest concept al ale-

gerii. Prima lui epistolă este adresată „aleșilor  care tră-

iesc ca străini” (1 Petru 1:1). El scrie celor aleși și îi în-

vață pe aleși ce înseamnă să fii ales. Petru explică cum 

ar trebui să arate alegerea în călătoria noastră spiritu-

ală. Iată de ce, în cea de-a doua epistolă, când se adre-

sează acelorași oameni, el le amintește cât de important 

este să se asigure de alegerea lor. 

Referința la alegere pe care Petru o face este foarte 

importantă, căci acesta este punctul de conexiune cu te-

ologia. Mulți oameni nu cred în alegere, uitând faptul că 

alegerea este un concept biblic. Alții pun întrebarea, 

„Cum ai putea să știi dacă ești ales sau nu?” Eu le spun 

oamenilor care se luptă cu conceptul alegerii că nu pot 

concepe o întrebare mai importantă în viața creștină ca 

aceea dacă ne numărăm sau nu printre cei aleși. Atunci 

când avem o înțelegere sănătoasă a alegerii, și când știm 

că suntem printre cei aleși, această înțelegere ne oferă o 

mângâiere incredibilă pe când ne ducem la bun sfârșit 

mântuirea noastră cu frică și cutremur (Filipeni 2:12) și 

când ne confruntăm cu diferitele suferințe și necazuri 

care ne stau în față în viețile de credință (2 Timotei 3:12). 

În 2 Timotei 1:12, Pavel scrie: „știu în cine am cre-

zut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce 

I-am încredințat până în ziua aceea”. Pavel vorbește aici 

despre certitudinea pe care o are cu privire la viitorul 

său, pentru că știe în Cine anume și-a pus credința. 
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Spune că nu se încrede în propria putere de a persevera 

până la capătul cursei. Dimpotrivă, siguranța lui se ba-

zează pe Acela în care a crezut, știind că El este capabil 

să-l păzească. Acesta este felul de certitudine a alegerii 

pe care Petru ne îndeamnă să o căutăm cu sârguință. 

Dacă suntem chemați să ne asigurăm de alegerea 

noastră, atunci înseamnă că putem fi capabili să ne asi-

gurăm de ea. Este posibil să știm dacă suntem printre 

cei aleși. De aceea, nu trebuie să amânăm această cău-

tare a siguranței până spre finele vieților noastre. Ar 

trebui să o căutăm chiar acum, și cu sârguință. Ar trebui 

să fim hotărâți să aflăm dacă suntem printre cei aleși, 

dacă suntem în Împărăția lui Dumnezeu, dacă am fost 

înfiați în familia Tatălui ceresc și dacă suntem cu ade-

vărat în Hristos și El în noi. Dar cum facem asta? Un 

prim pas crucial constă în a căpăta o înțelegere corectă 

a doctrinei alegerii. 

PERSPECTIVA PREȘTIINȚEI PREVALENTE 

Așa cum am observat mai devreme, mulți oameni 

din zilele noastre sunt împotrivitori ideii de alegere di-

vină, iar această ostilitate a condus la o mulțime de opi-

nii cu privire la ce anume implică alegerea. De exemplu, 

unii oameni cred că mântuirea noastră este motivul ale-

gerii noastre. Conform acestei perspective, mântuirea, 

într-un sens, precedă alegerea. Noi denumim această 

gândire drept perspectiva preștiinței prevalente. 
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Cei care susțin această gândire referitoare la ale-

gere cred că Dumnezeu îi alege la mântuire pe aceia care 

vor manifesta credință mântuitoare. În virtutea cunoaș-

terii Lui mai dinainte, Dumnezeu se uită pe coridorul 

timpului și vede cine vor fi cei care vor răspunde pozitiv 

la oferta Evangheliei și cine nu. În baza acestei cunoaș-

teri mai dinainte a felului în care oamenii vor răspunde 

la mesajul Evangheliei, El își formulează hotărârea de 

alegere. Atunci când El vede oameni având credință și 

intrând într-o stare de mântuire, El îi alege în baza aces-

tui lucru. 

Eu nu cred că această perspectivă asupra alegerii 

este biblică sau că acest lucru ar explica în mod corect 

alegerea. În fapt, cred că ea respinge în mod fundamen-

tal învățătura biblică privitoare la alegere. Spun acest 

lucru pentru că perspectiva preștiinței prevalente face 

ca factorul decisiv în mântuire, în ultimă instanță, să fie 

ceva ce noi înfăptuim, în loc să fie harul și îndurarea lui 

Dumnezeu. Cred că oamenii care își însușesc această 

gândire legată de alegere invariabil ajung să se lupte cu 

siguranța lor, pentru că siguranța lor este în ultimă in-

stanță legată de performanțele lor spirituale. 

Așa cum înțeleg eu Scripturile, alegerea se face 

spre mântuire. Conform acestei gândiri, dacă ești ales, 

vei fi mântuit, și dacă ești mântuit, acesta este semnul 

cel mai clar că te numeri printre cei aleși. Ca să exprim 

acest lucru într-o altă modalitate, nimeni dintre cei care 
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sunt mântuiți nu poate să nu fie ales și nimeni dintre cei 

aleși nu poate să eșueze în a ajunge să fie mântuit. Mân-

tuirea decurge din alegere, așa că, dacă vrem să fim si-

guri de mântuirea noastră, trebuie să știm dacă suntem 

printre cei aleși. 

Conform învățăturii lui Petru, vedem de ce este 

atât de important să ne dăm străduințele în a ne asigura 

de chemarea și alegerea noastră. Dacă suntem siguri că 

suntem printre cei aleși, putem fi siguri în ceea ce pri-

vește mântuirea noastră, și asta nu doar pentru astăzi, 

ci pentru tot viitorul. Acest lucru este adevărat întrucât 

alegerea nu face mântuirea posibilă, ci ea garantează 

mântuirea aleșilor. Cu alte cuvinte, scopul lui Dumne-

zeu în alegere este să-i mântuiască pe cei aleși. Acel scop 

nu poate să nu fie împlinit. 

Există un pasaj din Scriptură din care eu îmi ex-

trag o mare mângâiere, chiar dacă nu este în mod uzual 

menționat într-o astfel de discuție. Se găsește în Evan-

ghelia după Ioan, în mijlocul rugăciunii de mare preot a 

lui Isus pentru ucenicii Lui și pentru cei din generațiile 

viitoare care aveau să creadă în El. În fapt, acesta fost 

un pasaj care a adus o mare încurajare bisericii de lun-

gul veacurilor. Isus spune:  

„Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe 

care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Tu Mi i-

ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cu-

noscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. Căci 
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le-am dat cuvintele, pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-

au primit, și au cunoscut cu adevărat că de la 

Tine am ieșit, și au crezut că Tu M-ai trimis. Pen-

tru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru 

aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai 

Tăi: tot ce este al Meu, este al Tău, și ce este al 

Tău, este al Meu, și Eu sunt proslăvit în ei. Eu nu 

mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin 

la Tine. Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe 

aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, 

cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi 

păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, 

pe care Mi i-ai dat; și niciunul din ei n-a pierit, 

afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scrip-

tura”. (Ioan 17:6-12). 

În această rugăciune, Isus spune că Tatăl I-a dat 

un anume grup de oameni. Aceștia sunt răscumpărați 

de către Fiul, pentru că toți cei pe care Tatăl îi dă Fiului 

vin la El și sunt păziți de El (Ioan 6:37, 39-40, 44). 

Atunci când Isus vorbește despre oamenii care Îi sunt 

dați de către Tatăl, El se referă la cei aleși. Aleșii pe care 

Tatăl îi dă Fiului sunt păstrați de către Fiul. Acesta este 

fundamentul siguranței noastre autentice, care nu ține 

de abilitatea noastră de a persevera. 

Vorbim aici despre perseverența sfinților, și eu 

cred că, în fapt, sfinții chiar perseverează, dar ei perse-

verează pentru că sunt păstrați de către Dumnezeu. Așa-

dar, este mai bine să vorbim de păstrarea sfinților decât 
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de perseverența sfinților. Vedem acest lucru în rugăciu-

nea lui Isus față de Tatăl, prin care cere păzirea celor 

care I-au fost dați. 

ORDO SALUTIS 

Atunci când privim în profunzime la relația dintre 

alegere și mântuire, trebuie să ne preocupăm de ceea ce 

teologii denumesc Ordo Salutis sau „ordinea în mântu-

ire”. Ordo Salutis are de-a face cu succesiunea în care 

au loc diferitele evenimente care conduc la răscumpăra-

rea noastră, în mod specific ordinea logică mai degrabă 

decât ordinea din punct vedere al timpului. 

Iată ce vreau să spun prin această deosebire. Noi 

credem că suntem justificați doar prin credință. Dar la 

cât timp suntem justificați după ce căpătăm adevărata 

credință mântuitoare? La cinci secunde, cinci minute, 

cinci luni sau cinci ani? Nu, noi spunem că justificarea 

și credința se petrec în același timp. Chiar în momentul 

în care avem credința adevărată, în aceeași clipă Dum-

nezeu ne primește ca oameni justificați.  

Totuși, noi spunem că credința vine înainte de jus-

tificare, chiar dacă ele se produc în același timp. Cre-

dința precedă justificarea din punct de vedere logic. Cu 

alte cuvinte, întrucât justificarea noastră depinde și se 

bazează pe credință, credința este o condiție prelimi-

nară, condiția necesară ce trebuie să se îndeplinească 

așa încât justificarea să poată avea loc. Așadar, credința 
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este logic necesară pentru justificare. Ea precedă justi-

ficarea, dar nu în timp, ci în termeni de necesitate lo-

gică. Astfel, când vorbim despre ordine în mântuire, tre-

buie să păstrăm în vedere faptul că privim la deosebirile 

legate de condițiile preliminare din punct vedere al ne-

cesității logice. 

În Romani 8 avem unul dintre cele mai cunoscute 

și prețuite pasaje din întreg Noul Testament: „De altă 

parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bi-

nele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele 

celor ce sunt chemați după planul Său” (v. 28). Obser-

vați că această promisiune care spune că toate lucrurile 

lucrează împreună spre bine este adresată celor care Îl 

iubesc pe Dumnezeu și care sunt descriși ca cei ce sunt 

chemați potrivit cu planul Său. 

Acesta este un fel special de chemare. Biblia vor-

bește despre chemarea Evangheliei care este făcută 

tuturor persoanelor – ceea ce noi denumim chemarea 

externă sau exterioară. Nu oricine aude această che-

mare este mântuit. De asemenea, vorbim despre che-

marea interioară, chemarea făcută de Dumnezeu în 

persoană, în inimă, și care este o lucrare a lui Dum-

nezeu Duhul Sfânt, o lucrare eficace. În această che-

mare, Duhul Sfânt deschide inima omului, lucrând în 

ea credința, așa încât să împlinească planul lui Dum-

nezeu. Aceasta era chemarea pe care Pavel o avea în 

vedere în Romani 8:28. Toți cei aleși primesc această 
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chemare interioară, așa cum devine foarte clar din 

versetele care urmează. 

Haideți să privim la prima jumătate a versetului 

29: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-

a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului 

Său” (v. 8:29a). Pavel vorbește aici despre planul lui 

Dumnezeu de mântuire, și începe prin a menționa cu-

noașterea mai dinainte a lui Dumnezeu. El ne vorbește 

despre cei pe care Dumnezeu i-a știut mai dinainte, spu-

nându-ne că El i-a predestinat. Care a fost scopul acestei 

predestinări? Ca aceia care au fost cunoscuți mai dina-

inte să fie conformați chipului lui Hristos. 

În versetul 30 întâlnim ceea ce este denumit „lan-

țul de aur” al mântuirii: „Și pe aceia pe care i-a hotărât 

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

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

socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Romani 8:30). 

Aceasta este o formă abreviată a ordinii în mântuire. 

Există și alte aspecte ale mântuirii dincolo de cele men-

ționate aici. Dar, dacă vreți, Romani 8:30 le subliniază 

pe cele mai importante. De exemplu, sfințirea nu este 

cuprinsă în această listă, dar această listă include, dacă 

mergeți înapoi de la versetul 29, precunoașterea, apoi 

predestinarea, apoi chemarea, după care justificarea și, 

în final, glorificarea. 

Pentru a înțelege siguranța mântuirii, este foarte 

important să pricepem ce anume se petrece în această 
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ordine a mântuirii. Așa cum am observat, Pavel se re-

feră la o ordine logică, și începe cu pre-cunoașterea lui 

Dumnezeu. Perspectiva preștiinței prevalente, la care 

am făcut referire mai devreme, este populară pentru că 

oamenii ajung la acest text și spun: „Aha! Primul pas 

este pre-cunoașterea. Asta înseamnă că alegerea sau 

predestinarea se bazează pe ceva ce Dumnezeu știe di-

nainte despre oameni”. Dar textul nu spune acest lucru. 

În fapt, așa cum Pavel dezvoltă această idee în Romani 

9, el exclude această posibilitate. Conform cu înțelege-

rea reformată a alegerii, oamenii care sunt aleși con-

form cu hotărârea lui Dumnezeu nu sunt niște cifre fără 

nume. Pentru ca Dumnezeu să aleagă pe cineva, El tre-

buie să aibă o idee legată de persoana pe care o alege. 

Așadar, cunoașterea mai dinainte trebuie să preceadă 

predestinarea, pentru că Dumnezeu predestinează indi-

vizi anume, pe care îi iubește și îi alege. 

Următorul eveniment logic este predestinarea. 

Pavel spune că pe aceia pe care Dumnezeu i-a cunoscut 

mai dinainte, i-a și predestinat. Nu se spune asta, dar se 

înțelege clar din text că toți cei care sunt în categoria 

celor cunoscuți mai dinainte sunt predestinați. Evident, 

cunoașterea mai dinainte de către Dumnezeu îi include 

în general pe toți oamenii, nu doar pe cei aleși. Dar aici 

Pavel vorbește despre cunoașterea mai dinainte de către 

Dumnezeu a aleșilor Lui. Cum știm asta? Pentru că Pa-

vel arată că toți cei pe care Dumnezeu îi cunoaște mai 
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dinainte, în sensul în care-i cunoaște mai dinainte aici, 

sunt predestinați, și toți cei care sunt predestinați sunt 

aleși, iar toți cei care sunt aleși sunt justificați. Acesta 

este punctul crucial. Dacă toți cei care sunt chemați sunt 

justificați, Pavel nu poate să se refere la chemarea exte-

rioară. El trebuie să vorbească despre chemarea interi-

oară, pentru că toți cei care primesc această chemare 

particulară primesc justificarea, la fel cum toți cei care 

sunt justificați sunt glorificați. 

Așadar, dacă vreau să știu dacă voi fi glorificat – 

adică dacă voi ajunge să fiu mântuit, în ultimă instanță 

– trebuie văd dacă sunt sau nu justificat. Dacă sunt jus-

tificat, știu că voi fi glorificat. Cu alte cuvinte, dacă sunt 

justificat acum, nu trebuie să nu mai îngrijorez legat de 

asta, căci Cel ce a început o bună lucrare în mine, o va 

finaliza (Filipeni 1:6). 

CHEMAREA ȘI SIGURANȚA 

Dar cum se potrivește chemarea cu siguranța 

noastră?  

Voi spune mai multe lucruri legate de acest aspect 

în următorul capitol, dar, pentru moment, dați-mi voie 

să spun că, dacă chemarea pe care Pavel o menționează 

în Romani 8:29-30 face referire la acțiunea Duhului 

Sfânt în suflet, care ne pregătește pentru credință și jus-

tificare, și dacă știm că am primit această chemare, 

atunci cunoaștem și că suntem parte dintre cei aleși. 
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Dar cum știm dacă suntem sau nu aleși? Pavel ne 

oferă răspunsul în Efeseni 2: 

„Voi erați morți în greșelile și în păcatele voas-

tre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii 

acesteia, după domnul puterii văzduhului, a du-

hului care lucrează acum în fiii neascultării. În-

tre ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în 

poftele firii noastre pământești, când făceam vo-

ile firii pământești și ale gândurilor noastre, și 

eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar 

Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 

dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 

eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la vi-

ață împreună cu Hristos (prin har sunteți mân-

tuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să șe-

dem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, 

ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bo-

găție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi 

în Hristos Isus. Căci prin har ați fost mântuiți, 

prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este 

darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 

laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, și 

am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, 

pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca 

să umblăm în ele”. (Efeseni 2:1-10). 

În acest sumar, Pavel se concentrează pe lucrarea 

Duhului Sfânt, prin care suntem „înviați”, o lucrare pe 

care noi o înțelegem teologic sub numele de naștere din 

nou sau regenerare. Isus i-a spus lui Nicodim că nașterea 
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din nou trebuie să se petreacă înainte ca vreun om să 

poată vedea Împărăția cerurilor și, cu atât mai mult, 

înainte ca el să intre în ea (Ioan 3:3, 5). Iar nașterea din 

nou este legată de această chemare interioară. Așadar, 

atunci când căutăm siguranța, putem ști că suntem 

printre cei aleși, pentru că, fără alegere, această lucrare 

a Duhului Sfânt n-ar putea avea loc vreodată în sufletele 

noastre. 

Astfel, prin Duhul Sfânt, toți cei care sunt aleși vor 

ajunge să experimenteze regenerarea într-un anume 

moment din această viață. În mod asemănător, toți cei 

care sunt regenerați sunt dintre cei aleși. Astfel, dacă 

poți fi sigur de regenerarea ta, poți fi sigur și de alegerea 

ta. Și dacă ești sigur de alegerea ta, poți fi sigur și de 

mântuirea ta. 

Drept consecință, este critic să înțelegem ce este 

regenerarea. Există o confuzie uriașă în lumea creștină 

cu privire la natura acestui act al Duhului Sfânt. Oameni 

care se pretind evanghelici cred lucruri foarte diferite 

cu privire la ce se petrece cu un om atunci când Duhul 

Sfânt îl regenerează, aducându-l de la moarte spirituală 

la viață spirituală. Iată de ce este critic să avem o înțe-

legere corectă a doctrinei regenerării pentru a putea 

avea o siguranță deplină privind starea noastră de har 

și relația noastră cu Dumnezeu. Așa că, în ultimul capi-

tol, vreau să aruncăm o privire asupra lucrării Duhului 

Sfânt în viețile noastre, pentru a vedea această lucrare 
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drept cea mai importantă temelie a siguranței autentice 

a mântuirii. 
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Capitolul 5 

SURSA SIGURANȚEI                
DEPLINE 

 

Sondajele de opinie realizate de organizații pre-

cum Gallup și Barna Group descoperă în mod repetat că 

zeci de milioane de americani pretind că sunt „creștini 

născuți din nou”. Din nefericire, mulți dintre acești oa-

meni au o înțelegere deficitară a ceea ce înseamnă să fii 

născut din nou. Când sunt întrebați, ei răspund, „Ei 

bine, un creștin născut din nou este cineva care a luat o 

decizie anume la o evanghelizare”, sau „O persoană năs-

cută din nou este cineva care a rostit rugăciunea păcă-

tosului”. Totuși, aceste acțiuni nu sunt indicatori auten-

tici ai faptul că o persoană a fost născută din nou cu ade-

vărat. Așa cum am văzut, este posibil să faci o mărturi-

sire a credinței fără a fi regenerat. 

A fi născut din nou înseamnă să fii schimbat prin 

lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. În-

țelegerea acestui fapt este vitală pentru siguranța mân-

tuirii noastre. 

În capitolul anterior am privit la Efeseni 2, unde 

am văzut trasat un contrast puternic între viața noastră 
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de dinainte și de după regenerarea făcută de Duhul 

Sfânt. Înainte de regenerare, noi urmam „mersul lumii 

acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului 

care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și 

noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre 

pământești, când făceam voile firii pământești și ale 

gândurilor noastre” (Efeseni 2:2-3a). Acest lucru des-

crie viața unei persoane decăzute, care nu este născută 

din nou. Dar după nașterea din nou, noi nu mai suntem 

„nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună 

cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu” (Efe-

seni 2:19). 

Ce anume are loc prin regenerare? Care este 

schimbarea făcută prin lucrarea Duhului în sufletele 

noastre? 

Parte din această dispută legată de regenerare se 

concentrează pe diferențele pe care le avem în felul în 

care înțelegem păcatul originar. Toți cei ce se consideră 

creștini cred că omenirea a experimentat un fel de că-

dere și că există ceva greșit în însăși natura noastră. Noi 

toți credem că suntem ființe corupte. Dar există dife-

rențe uriașe în ceea ce privește înțelegerea profunzimii 

acelei căderi – cu alte cuvinte, cu privire la gradul de 

corupție morală care a rezultat prin cădere. 

Există creștini care cred că da, omul este decăzut, 

dar că îi rămâne în suflet, pe cât de corupt poate fi 

acesta, ceea ce eu denumesc o „insuliță de neprihănire”, 
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care este neafectată de cădere. Din această insulă de ne-

prihănire, omul are puterea de a coopera cu oferta ha-

rului lui Dumnezeu înainte ca el să fie regenerat. Totuși, 

nu pot găsi această idee nicăieri în Scriptură. Atunci 

când citim învățătura Scripturii descriind starea noas-

tră firească, vedem expresii precum „robia stricăciunii” 

(Romani 8:21), „morți în greșeli și păcate” (Efeseni 2:1) 

și „copii ai mâniei” (Efeseni 2:3). Istoric, biserica a înțe-

les din aceste afirmații că omul neregenerat are o încli-

nație morală împotriva lui Dumnezeu. Prin firea noas-

tră, ne spun Scripturile, suntem în stare de vrăjmășie cu 

Dumnezeu, cuvântul vrăjmășie fiind o descriere a unei 

atitudini ostile. Înainte să fim regenerați, noi suntem to-

tal neinteresați de lucrurile lui Dumnezeu, ba chiar ostili 

acestora. Nu avem nicio dragoste autentică pentru Hris-

tos, nicio dragoste pentru Dumnezeu în inimile noastre. 

Cum putem ști atunci că suntem regenerați? 

ÎL IUBEȘTI PE ISUS? 

La nivel practic, există oameni care se luptă în inte-

riorul lor în ce privește siguranța mântuirii și care se apro-

pie adesea de mine, întrebându-mă: „Cum pot să știu că 

sunt mântuit?” Drept răspuns, le pun trei întrebări. 

În primul rând, îi întreb: „Îl iubești pe Isus într-un 

mod perfect?” Orice persoană căreia i-am pun această 

întrebare mi-a răspuns surprinsă: „Nu, nu-L iubesc în 

felul acesta”. Iată de ce acești oameni nu sunt siguri de 
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starea sufletelor lor: ei știu că există deficiențe în dra-

gostea lor pentru Hristos, pentru că știu că, dacă L-ar fi 

iubit pe Hristos într-un mod perfect, ar fi ascultat de El 

într-un mod perfect. Isus a spus: „Dacă Mă iubiți, veți 

păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15). Atunci când descope-

rim că nu ascultăm de una dintre poruncile Lui, acela 

este un semnal pentru noi asupra realității că nu Îl iu-

bim într-un mod perfect. 

În al doilea rând, atunci când o persoană recu-

noaște că nu-L iubește perfect pe Isus, eu pun o a doua 

întrebare: „Îl iubești atât de mult pe cât ai putea?” De 

regulă, răspunsul vine însoțit de o privire ciudată: „Ei 

bine, nu, evident că nu fac asta”. Și răspunsul este co-

rect. Dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, 

răspunsul la cea de-a doua trebuie să fie de asemenea 

negativ, pentru că ar trebui să Îl iubim perfect pe Hris-

tos, dar noi nu facem asta. Aici se găsește tensiunea pe 

care o experimentăm cu privire la mântuirea noastră. 

În al treilea rând, le pun următoarea întrebare: 

„Bine, măcar Îl iubești Isus câtuși de puțin?” Înainte ca 

persoana aceea să răspundă, de regulă adaug faptul că 

întrebarea mea se referă la dragostea lui pentru Hristo-

sul biblic, Hristosul pe care Îl întâlnim pe paginile Sfin-

tei Scripturi. De ce spun asta? 

Cu mulți ani în urmă, am predat la Young Life In-

stitute din Colorado Springs, Colorado, și acolo mi-am 

petrecut mult timp în lucrare alături de și pentru acel 
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institut. Atunci când instruiam personalul din Colorado, 

le-am spus așa: „Dați-mi în voie să vă avertizez cu pri-

vire la un pericol grav al acestei lucrări. Nu cunosc per-

sonal nicio altă lucrare adresată tinerilor care să fie mai 

eficientă ca Young Life în ce privește apropierea de co-

pii, implicarea în problemele lor, slujirea copiilor acolo 

unde se găsesc ei și cunoașterea felului în care să îi de-

termine să răspundă. Acesta este cel mai mare atu al or-

ganizației voastre, dar este în același timp și cel mai 

mare punct de slăbiciune. Întrucât Young Life, ca lu-

crare, face creștinismul atât de atractiv pentru copii, 

poate fi mai ușor pentru copii să ajungă să fie convertiți 

la Young Life decât să fie convertiți la Hristos.” 

În exact același fel, este posibil să iubești o carica-

tură a lui Isus, și nu pe Isus cel real. Așadar, atunci când 

îi întreb pe oameni, „Îl iubești pe Isus câtuși de puțin?”, 

nu pun întrebarea dacă acele persoane iubesc un Hris-

tos care este eroul copiilor sau care este un bun învăță-

tor moral. Eu întreb dacă oamenii Îl iubesc pe Hristosul 

care apare în Scriptură. 

Acum, dacă cineva poate spune „da” la cea de-a 

treia întrebare, acesta este locul în care teologia devine 

folositoare. Gândiți-vă la această întrebare: „Este posibil 

ca o persoană neregenerată să aibă vreo dragoste adevă-

rată pentru Hristos?” Răspunsul meu este nu. Dragostea 

pentru Hristos este un rezultat al lucrării Duhului Sfânt. 

Iată cu ce are de-a face regenerarea adevărată. Iată ceea 
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ce face Duhul Sfânt prin învierea noastră spirituală. 

Dumnezeu Duhul Sfânt schimbă dispoziția sufletelor 

noastre și înclinația inimilor noastre. Înainte de regene-

rare, noi suntem reci, împotrivitori sau indiferenți (care 

este cel mai rău fel de ostilitate) față de lucrurile lui 

Dumnezeu, neavând nicio dragoste onestă pentru El, 

pentru că ne aflăm în firea pământească, iar firea pă-

mântească nu iubește lucrurile lui Dumnezeu. Dragos-

tea pentru Dumnezeu este aprinsă în sufletele noastre 

prin puterea regeneratoare a Duhului Sfânt, care re-

varsă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre (Ro-

mani 5:5). 

Așadar, dacă o persoană poate răspunde afirmativ 

atunci când eu întreb dacă există în inima ei o dragoste 

pentru Hristos, chiar dacă acea persoană ar putea să nu 

Îl iubească pe Isus atât de mult pe cât ar fi capabilă sau 

pe cât ar trebui (adică perfect), acest lucru mă asigură 

că Duhul a făcut această lucrare transformatoare în su-

fletul ei. Acest lucru este adevărat, pentru că noi nu 

avem puterea în trupurile noastre de a produce vreo 

dragoste autentică față de Isus Hristos. 

O GÂNDIRE GREȘITĂ                                              
DESPRE REGENERARE 

Există perspective ale regenerării care nu-ți vor 

oferi niciun fel de siguranță. În lumea evanghelică de 

astăzi, una dintre cele mai populare perspective asupra 
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regenerării este aceea care susține că Duhul Sfânt doar 

vine în viața ta. El vine și locuiește în tine dar, chiar și 

după regenerare, conform acestei gândiri, tu trebuie să 

răspunzi la acțiunea Duhului Sfânt, să cooperezi cu El și 

să Îl pui în controlul vieții tale, și asta pentru că este 

posibil să fii regenerat, să fii locuit de Duhul Sfânt, și 

totuși să nu aduci niciodată vreo roadă în ce privește 

ascultarea de Dumnezeu. Poți să devii ceea ce unii au 

denumit „un creștin carnal”. 

Atunci când Noul Testament folosește cuvântul 

carnal, sensul este că pur și simplu suntem carnali. 

Când suntem mântuiți cu adevărat, suntem luați din fi-

rea pământească, iar Duhul Sfânt intervine și schimbă 

dispoziția inimilor noastre. El nu anihilează imediat fi-

rea pământească. Dimensiunea carnală încă duce război 

în noi. Firea pământească se războiește cu Duhul de-a 

lungul întregii vieți creștine, și există momente când 

suntem mai mult sau mai puțin carnali (Galateni 5:17). 

Noi nu punem la îndoială acest lucru. Totuși, unii folo-

sesc expresia „creștin carnal” pentru a descrie pe cineva 

care rămâne neschimbat de prezența Duhului Sfânt în 

el. Atunci când expresia este folosită în felul acesta, noi 

spunem că ea nu-l descrie pe un creștin, ci pe un om 

neregenerat. 

Așadar, eu resping această înțelegere a regeneră-

rii, întrucât ea nu implică deloc vreun proces de regene-

rare, și pentru că, deși se presupune că Duhul intră în 
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viața acelei persoane, El nu produce o lucrare suprana-

turală care să schimbe înclinația și dispoziția sufletului. 

Persoana respectivă rămâne aceeași în sufletul ei pre-

cum era înainte de venirea Duhului. Este vital să înțele-

gem faptul că regenerarea este ceva ce Duhul Sfânt face 

și care schimbă cu adevărat persoana respectivă. Ea 

schimbă însăși dispoziția sufletului respectiv. Dacă o 

persoană este cu adevărat regenerată și manifestă cre-

dință, este imposibil ca acea persoană să nu producă o 

anume măsură de ascultare. 

ARVUNA DUHULUI 

Am văzut că regenerarea este lucrarea Duhului 

Sfânt prin care se schimbă înclinația sufletului. Dar Du-

hul Sfânt nu doar că ne schimbă prin regenerare, El face 

și alte lucruri care sunt importante pentru siguranța 

mântuirii noastre. 2 Corinteni 5:1-5 ne spune:  

„Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pămân-

tească a cortului nostru trupesc, avem o clădire 

în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută 

de mână ci este veșnică. Și gemem în cortul 

acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el 

cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci 

când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați 

de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsați; 

nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, 

ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, 

pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghițit de 
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viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este 

Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului”. 

Alte traduceri ale Bibliei folosesc termenul garan-

ție pentru a traduce cuvântul arvună. Limbajul de aici 

provine din lumea comercială a Greciei antice. Astăzi, 

singura dată când auzim cuvântul arvună folosit ca sub-

stantiv este în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Dacă 

ești interesat să cumperi o casă și vrei să semnezi pre-

contractul, pentru ca vânzătorii să scoată anunțul de 

vânzare de pe piață, ei îți vor cere ca, odată cu precon-

tractul, să achiți și o sumă de bani în avans, pe care oa-

menii o denumesc „arvună”. Vânzătorii nu vor să aibă 

de-a face cu oameni care doar se joacă cu ideea de achi-

ziție a unei case. Ei vor oameni care oferă garanții în 

acest sens, cu alte cuvinte, oameni care sunt serioși în 

legătură cu achiziția casei. Ideea din 2 Corinteni 5:5 este 

că, atunci când ne regenerează, Duhul Sfânt nu doar că 

ne schimbă dispoziția inimilor și înclinația sufletelor, ci 

El devine pentru noi și arvuna sau garanția plății de-

pline și finale. 

Atunci când cumpăr ceva de-a lungul unei peri-

oade de timp, trebuie să fac o plată inițială, un avans. 

Știm că există mulți oameni care semnează contracte, 

fac câteva plăți, după care se retrag. Uneori, casa unei 

persoane este executată silit sau mașina este luată pen-

tru că cel împrumutat nu reușește să respecte termenii 

contractului de credit. Prin plata avansului, ea promite 
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să plătească întreaga sumă, dar oamenii nu reușesc în-

totdeauna să respecte acest lucru. Totuși, atunci când 

Dumnezeu face o plată în avans pentru un lucru, acel 

avans reprezintă simbolul cuvântului Său de onoare. 

Este promisiunea Lui că El va plăti în fapt întreaga 

sumă. Acesta este limbajul pe care Pavel îl folosește 

atunci când spune că, prin lucrarea Duhului, noi nu sun-

tem doar schimbați în inimile noastre, în sufletele noas-

tre și în voința noastră, ci El ne dă și o promisiune — 

garanția – că mântuirea noastră deplină va fi realizată 

fără vreo îndoială. 

Oamenii trec cu vederea acest fapt atunci când 

spun, „bine, pot să fiu mântuit astăzi, dar mâine aș putea 

să pierd mântuirea”. Acest lucru ignoră adevărul biblic că 

Dumnezeu întotdeauna finalizează ceea ce începe. Când 

El plătește un avans, este garantat că va plăti și restul. 

Aceasta este o temelie fermă a siguranței noastre. 

PECETEA LUI DUMNEZEU ÎMPĂRATUL 

Haideți să luăm un alt exemplu, de data aceasta 

din 2 Corinteni 1: 

„În această încredințare, voiam să vin mai îna-

inte la voi, ca să aveți un al doilea har. Voiam să 

trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia; apoi 

din Macedonia să mă întorc la voi, și să fiu pe-

trecut de voi în Iudea. În luarea hotărârii aces-
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teia, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărâ-

rile mele sunt niște hotărâri, pe care le iau în fe-

lul lumii, ca să fie în mine „Da, da” și „Nu, nu”? 

Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră 

față de voi n-a fost și „Da”, și „Nu”. Căci Fiul lui 

Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit 

de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, 

și prin Timotei, n-a fost „da” și „nu”, ci în El nu 

este decât „da”. În adevăr, făgăduințele lui Dum-

nezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de 

aceea și „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, 

este spre slava lui Dumnezeu”. (v. 15-20). 

Ce spune Pavel aici? Simplu: că Dumnezeu nu-Și 

schimbă promisiunile. El nu spune „Da” și apoi „Nu”. 

Toate promisiunile Sale, ne spune apostolul, sunt ferm 

întemeiate pe caracterul Său divin, care este manifestat 

prin credincioșie. 

Iar Pavel continuă spunând: „Și Cel ce ne întărește 

împreună cu voi, în Hristos, și care ne-a uns, este Dum-

nezeu. El ne-a și pecetluit, și ne-a pus în inimă arvuna 

Duhului” (2 Corinteni 1:21-22). Iată din nou garanția 

Duhului. Dar nu doar că avem garanția sau arvuna Du-

hului, ci, așa cum spune Pavel – și repetă acest lucru în 

Efeseni – suntem pecetluiți de Duhul Sfânt. Termenul 

grecesc folosit pentru „pecete” este sphragis. 

Poate că ai văzut filme despre Evul Mediu care 

ilustrează diferitele obiceiuri ale monarhilor. Când un 
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împărat trimitea un decret ce trebuia afișat în țară, ace-

lui decret îi era atașat un sigiliu de ceară. Acel sigiliu 

avea semnul împăratului, care era bazat pe o inscripție 

de pe inelul său regal. Inelul regal avea sculptat pe el o 

anumită formă care conținea semnătura împăratului. 

Așadar, dacă un document sau un edict conținea sigiliul 

de ceară cu inscripția regelui, aceea era mărturia indis-

cutabilă a autenticității lui. Pavel ne spune aici, în 2 Co-

rinteni, că Împăratul universului Și-a pus semnul indis-

cutabil pe sufletul fiecăruia dintre cei ce formează po-

porul Său. El nu ne dă doar o garanție protejată, ci ne și 

sigilează, ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării. 

MĂRTURIA INTERIOARĂ A DUHULUI SFÂNT 

În final, citim în Romani 8 următoarele cuvinte în-

curajatoare: 

„Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dum-

nezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit 

un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați pri-

mit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: 

„Ava! adică: Tată!” Însuși Duhul adeverește îm-

preună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 

Dumnezeu. Și, dacă suntem copii, suntem și 

moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu, și îm-

preună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu 

adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți 

împreună cu El”. (Romani 8:14-17). 
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Atunci când studiem viețile și inimile noastre, 

roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22-24) și măsura 

schimbării din viețile noastre, trebuie să fim onești în 

evaluarea de către noi a ceea ce se petrece în interiorul 

nostru și prin noi. Dar, în ultimă instanță, temelia sigu-

ranței mântuirii noastre vine din mărturia internă a Du-

hului Sfânt, căci El aduce mărturie duhurilor noastre – 

în interiorul nostru — asupra faptului că suntem copiii 

lui Dumnezeu. 

Cum știm că această mărturie făcută față de du-

hurile noastre vine de la Duhul Sfânt și nu de la vreun 

duh rău? Cum confirmă Duhul Sfânt în inimile noastre 

faptul că suntem copiii lui Dumnezeu? Duhul aduce 

mărturie înaintea duhurilor noastre prin Cuvântul lui 

Dumnezeu. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de Cuvântul 

lui Dumnezeu, cu atât mai puțină siguranță vom expe-

rimenta în această viață. Cu cât mai mult ne cufundăm 

în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult Duhul, care 

a inspirat Cuvântul și care ne iluminează ca să îl înțele-

gem, va folosi acest Cuvânt pentru a confirma în sufle-

tele noastre faptul că suntem ai Lui cu adevărat, că sun-

tem în mod cert printre copiii lui Dumnezeu. 
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