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Capitolul 1 

O VIZIUNE                           
PLINĂ DE NĂDEJDE 

 

Atunci când vorbim despre creștinism, este foarte 

probabil să îl denumim mai degrabă „credința creștină” 

decât „religia creștină”. Acest lucru este considerat po-

trivit, întrucât conceptul credinței este fundamental 

pentru a înțelege creștinismul, iar credința este esenți-

ală în gândirea biblică a răscumpărării. Totuși, credința 

este un concept cu multe fațete, așa încât până și cre-

dincioșii autentici se luptă să o înțeleagă cu precizie. În 

această carte, vreau să explorăm natura credinței, așa 

cum este ea definită în Biblie. Ne vom concentra pe felul 

în care credința se raportează la mântuirea noastră și 

vom analiza ingredientele necesare a ceea ce noi denu-

mim „credința mântuitoare”. De asemenea, vom vedea 

felul în care credința se relaționează la rațiune și la alte 

lucruri pe care le întâlnim în Biblie cu privire la acest 

concept. 

CREDINȚA ESTE ESENȚA NĂDEJDII 

Cea mai bună definiție biblică a credinței se gă-

sește în Evrei: „Credința este o încredere neclintită în 
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lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lu-

crurile care nu se văd” (Evrei 11:1-2). Observați deose-

birea pe care autorul Epistolei către Evrei o face între 

credință și nădejde. Aceste idei sunt legate într-un mod 

intim și, cu toate acestea, ele sunt distincte. Într-un mod 

asemănător, Pavel scrie în 1 Corinteni 13 despre marea 

triadă a virtuților creștine: credința, nădejdea și dragos-

tea. Și acest pasaj ne arată că există o deosebire între 

credință și nădejde (speranță). 

Înainte de a analiza legătura dintre aceste două 

concepte, aș vrea să tratez ideea biblică a nădejdii, în-

trucât cuvântul nădejde funcționează cumva diferit în 

Noul Testament comparativ cu felul în care îl înțelegem 

noi în țările occidentale. Atunci când folosim cuvântul 

nădejde, de regulă ne referim la o stare emoțională care 

se manifestă printr-o dorință în inimile noastre cu pri-

vire la ce ne-ar place să se petreacă în viitor, dar nu sun-

tem siguri că așa vor sta lucrurile. Am putea spera că 

echipele noastre favorite vor câștiga meciurile de fotbal 

sau baschet, dar acea speranță ar putea să nu se mate-

rializeze niciodată. De exemplu, eu sunt un fan peren al 

Pittsburg Steelers, și sper că Steelers vor câștiga mereu 

meciurile lor de fotbal. Aceasta poate fi o speranță de-

șartă și goală, pentru că n-are nimic de-a face cu sigu-

ranța, cu certitudinea. Există un fel de nădejde care nu 

ne face să ne rușinăm (cf. Romani 5:5), dar mie îmi este 

constant teamă de faptul că speranțele mele cu privire la 
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echipa mea favorită ar putea să mă facă de rușine, în-

trucât, chiar dacă ei mai câștigă și campionate, totuși 

pierd multe meciuri. 

Dar, atunci când Biblia vorbește despre nădejde, ea 

nu se referă la o dorință după un rezultat viitor incert, ci 

mai degrabă la o dorință după un rezultat viitor care este 

absolut sigur. Pe baza încrederii noastre în promisiunile 

lui Dumnezeu, noi putem fi pe deplin siguri cu privire la 

viitor. Atunci când Dumnezeu îi dă poporului Său o pro-

misiune cu privire la viitor, și când biserica o înțelege și 

o primește, se vorbește despre această nădejde că este „o 

ancoră a sufletului” (Evrei 6:19). Ancora este acel lucru 

care conferă protecție unui vapor împotriva derivei în 

care poate fi atras de valurile și curenții mării. Promisiu-

nile pe care Dumnezeu le face pentru viața de mâine sunt 

ancora credincioșilor în ziua de azi. 

Atunci când Biblia spune, „credința este o încre-

dere neclintită în lucrurile nădăjduite” (Evrei 11:1, 

subl.), ea vorbește despre ceva care are greutate sau im-

portanță – ceva de o valoare extremă. Implicația este 

aceasta: credința comunică esența nădejdii. 

Într-un sens real, nădejdea este credința care pri-

vește înainte. Cuvântul credință are în el un sens puter-

nic al încrederii. Dacă nădejdea mea se bazează pe ceva 

ce Dumnezeu a spus că se va petrece în viitor, nădejdea 

pe care o am cu privire la împlinirea acelei promisiuni 

viitoare își găsește esența în încrederea și certitudinea 
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pe care le am în Acela care face promisiunea. Pot să nă-

dăjduiesc pentru că am credință în Dumnezeu. Întrucât 

pot să îmi pun credința în promisiunea lui Dumnezeu 

pentru mâine, există fundament în nădejdea mea. Nă-

dejdea mea nu este o himeră, o fantezie sau o dorință 

proiectată în viitor, bazată pe niște simple visuri. Dim-

potrivă, ea este bazată pe ceva substanțial. 

CREDINȚA ESTE DOVADA                                                    
LUCRURILOR NEVĂZUTE 

Definiția credinței continuă în felul următor: „cre-

dința este... o puternică încredințare (dovadă, cf. lit.) 

despre lucrurile care nu se văd”. Autorul face referire la 

unul dintre simțurile trupului omenesc prin care noi că-

pătăm cunoaștere, anume simțul vederii. Există astăzi o 

expresie foarte populară, care spune cam așa: „credința 

înseamnă să vezi”.  

În mod asemănător, oamenilor din statul ameri-

can Missouri le place să spună: „Arată-mi dovada”. 

Această atitudine nu se opune credinței biblice, căci 

Noul Testament ne cheamă să ne punem încrederea în 

Evanghelie, nu să ne aruncăm într-un fel de vid irațio-

nal, în întuneric, ci să avem credință pe baza dovezilor 

aduse de martori oculari care au scris în Scriptură ceea 

ce au văzut. 

Gândiți-vă, de exemplu, la mărturia apostolică a lui 

Petru: „În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea 
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Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște 

basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi 

înșine cu ochii noștri mărirea Lui” (2 Petru 1:16).  

Tot așa, când Luca își începe Evanghelia, el se 

adresează lui Teofil, spunând că „am găsit și eu cu cale... 

după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tu-

turor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir 

unele după altele” (Luca 1:3). El vorbește despre lucruri 

pentru care are dovezi, pe baza martorilor oculari. În 

același fel, când Pavel își apără certitudinea credinței în 

înviere, în 1 Corinteni 15, el apelează la martorii oculari 

ai Hristosului înviat: Chifa, cei doisprezece, cei cinci 

sute, Iacov și toți ceilalți apostoli (v. 5-7). Apoi el scrie: 

„După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie” (1 

Corinteni 15:8). Pavel spune, cu alte cuvinte, „Eu cred 

în Înviere pentru că mulți martori oculari L-au văzut pe 

Hristosul înviat, și eu însumi L-am văzut”. 

Așadar, în Noul Testament există o legătură între 

credință și vedere, și totuși autorul Epistolei către Evrei 

descrie credința ca pe convingerea cu privire la lucrurile 

nevăzute. Poate că acesta este motivul pentru care anu-

miți oameni susțin că ar exista un argument biblic pentru 

a privi credința oarbă drept o virtute. Dincolo de orice, 

dacă cineva nu poate vedea, se spune despre acea per-

soană că este oarbă și, de aceea, dacă credința este do-

vada a ceea ce nu se poate vedea, aceasta poate însemna 

că autorul ar putea vorbi despre o credință oarbă. 
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Dar eu nu mă pot gândi la ceva care să fie mai de-

parte de adevărul sensului din Evrei 11:1-2. Cei care pro-

movează ideea de credință oarbă spun ceva de genul: 

„Noi credem ceea ce credem fără să avem vreun motiv. 

Totul este fără vedere”. Ideea din spatele acestei afirma-

ții este că ar exista un fel de virtute în a închide ochii, a 

trage aer în piept și a-ți dori din toată puterea ca un 

anume lucru să fie adevărat, după care să spui „este ade-

vărat”. Aceasta este credulitate, nu credință. 

Biblia nu pretinde niciodată și nu ne cere să ne 

aruncăm în vid. În fapt, chemarea biblică este ca oame-

nii să iasă din întuneric la lumină (cf. Ioan 3:19). Cre-

dința nu este oarbă în sensul de fi arbitrară, naivă, sau 

o simplă expresie a dorinței omenești. Dacă așa ar sta 

lucrurile, de ce ar mai spune autorul Epistolei către 

Evrei că ea este „dovada lucrurilor nevăzute”? 

Când credința este legată de nădejde, ea este așe-

zată într-un cadru temporal din viitor, și singurul lucru 

pe care nu-l pot vedea deloc este ziua de mâine. Nimeni 

n-a experimentat încă ziua de mâine. Așa cum am spus 

mai devreme, eu pot avea speranța că Pittsburgh Stee-

lers vor câștiga meciul lor de fotbal de mâine. Dar nu 

pot ști dinainte dacă acest lucru se va petrece sau nu. 

Cu toate acestea, Epistola către Evrei definește 

credința ca dovada lucrurilor nevăzute. Dovada este 

tangibilă. Dovada este ceva ce putem cunoaște prin cele 

cinci simțuri ale noastre. Dovada este ceea ce ofițerii de 
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poliție inspectează și încearcă să colecteze de la locul 

unei crime – amprente, urme de praf de pușcă, frag-

mente de haine care sunt abandonate în zonă, și așa mai 

departe. Toate aceste lucruri sunt vizibile și ele însele 

oferă indicii ale unor adevăruri importante. Iată de ce 

oamenii analizează dovezile. 

Ideea pe care vreau să o transmit este aceasta: nu 

știu ce va aduce ziua de mâine, dar știu că Dumnezeu o 

cunoaște și știe ce va aduce ea. Așadar, dacă Dumnezeu 

promite că mâine va aduce ceva, și dacă eu am încredere 

în Dumnezeu pentru ziua de mâine, am credință în ceva 

ce nu am văzut încă. Acea credință îmi servește drept 

dovadă, întrucât obiectul credinței este Dumnezeu. Eu Îl 

cunosc. Dumnezeu are o istorie a promisiunilor împli-

nite – El este infailibil și nu minte niciodată. Dumnezeu 

știe toate lucrurile și este perfect în orice lucru pe care 

îl comunică. Așadar, dacă Dumnezeu îmi spune că ceva 

se va petrece mâine, eu cred acest lucru, chiar dacă nu 

l-am văzut încă. Aceasta nu este credulitate sau lipsă de 

rațiune. Dimpotrivă, este irațional să nu crezi ceva ce 

Dumnezeu spune cu privire la un anume eveniment vi-

itor. 

Ce spune Dumnezeu cu privire la viitor? El nu 

doar că ne descoperă evenimentele de mâine, pe care 

noi încă nu le-am văzut, ci El ne revelează multe lucruri 

legate de domeniul supranatural, pe care ochii noștri nu 

le pot pătrunde. În acest moment, noi nu putem vedea 
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îngerii. Nu putem vedea cerul. Dar Dumnezeu ne desco-

peră realitatea acestor lucruri și, prin credință, noi ve-

dem că ele au substanță, pentru că Dumnezeu este cre-

dibil. 

CREDINȚA ÎNSEAMNĂ                                                         
SĂ ÎL CREZI PE DUMNEZEU 

Atunci când Dumnezeu a venit la Avraam, care 

este cunoscut ca „tatăl celor credincioși” (vezi Romani 

4:16), El i-a vorbit acestuia despre viitor, spunându-i: 

„Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și 

vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un 

neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume 

mare și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei 

ce te vor binecuvânta, și îi voi blestema pe cei ce te vor 

blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvân-

tate în tine” (Geneza 12:1-3). 

Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. El a plecat, neș-

tiind unde va merge, călătorind către o țară și un viitor 

pe care nu le văzuse niciodată. Noul Testament ne spune 

că „el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meș-

ter și ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10). 

Avraam nu s-a hazardat și nici n-a căutat o co-

moară ascunsă, bazată pe vreo legendă despre un pirat 

care ar fi ascuns acea comoară într-o peșteră. Avraam 

mergea către un loc anume, pentru că Dumnezeu îi spu-

sese că i-l va arăta. El L-a crezut pe Dumnezeu în ceea 
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ce privește lucrurile pe care încă nu le văzuse și, făcând 

asta, a devenit tatăl tuturor celor credincioși. 

Asemenea lui Avraam, noi suntem pelerini și călă-

tori în această lume, mergând către țara cerească, ceta-

tea al cărei Meșter și Ziditor este Dumnezeu. Noi încă n-

am văzut această cetate, dar știm că ea există, iar do-

vada pentru aceasta este credința pe care o avem în 

Acela care promite că o va împlini. 

Iată ce este credința în esența ei. Nu înseamnă 

doar să crezi în Dumnezeu, ci înseamnă să-L crezi pe 

Dumnezeu. Viața creștină are de-a face cu a-L crede pe 

Dumnezeu. Are de-a face cu a trăi prin fiecare cuvânt 

care iese din gura lui Dumnezeu (Deuteronom 8:3, Ma-

tei 4:4). Are de-a face cu a-L urma în locuri unde n-am 

fost niciodată, în situații pe care nu le-am mai experi-

mentat până acum, în țări pe care nu le-am văzut nicio-

dată – pentru că știm cine este El. 

Acesta este felul de credință la care Biblia ne 

cheamă și pe care ea o denumește, într-un sens, cre-

dință de copil. Nu este o credință copilărească, ci o cre-

dință de copil. Pe vremea când eram bebeluși, știam pu-

ține lucruri despre ce înseamnă să fii în siguranță și ce 

este periculos. Aveam să întindem mâinile după tații și 

mamele noastre, și ei ne treceau strada. Când ajun-

geam la o intersecție, nu știam care este diferența între 

lumina roșie și cea verde a semaforului. Dar ei ne ghi-

dau. Când ei se opreau, și noi ne opream. Când ei făceau 
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pasul înainte și treceau strada, așa făceam și noi. Ne pu-

neam încrederea în părinții noștri, pentru că ne aflam 

sub grija lor. 

Trist este faptul că există părinți atât de corupți, 

încât zdrobesc încrederea pe care copilașii lor o au în ei. 

Acești părinții își bat copiii și uneori chiar îi ucid. Cu 

toate acestea, în majoritatea cazurilor, încrederea unui 

copil în tatăl și mama lui nu este un lucru irațional. Prin 

analogie, noi suntem chemați să ne punem încrederea 

în Dumnezeu, să știm că El îngrijește de noi. El nu ne va 

duce către dezastru. Credința de copil are certitudinea 

caracterului lui Dumnezeu, care ne consideră copiii Lui. 

Pelerinajul vieții creștine este un pelerinaj al cre-

dinței. El începe atunci când Dumnezeu creează cre-

dința în inimile noastre. În prima etapă a experienței 

noastre creștine, noi Îl primim pe Hristos și ne punem 

încrederea în El spre răscumpărarea noastră, dar apoi 

întreg pelerinajul creștinului este înrădăcinat și înteme-

iat pe acea siguranță, pe acea încredere. Întregul proces 

este definit prin trăirea în credință (cf. Coloseni 2:6). 

Iată de ce Dumnezeu i-a spus profetului Habacuc: „cel 

neprihănit va trăi prin credință”. Habacuc a fost uimit 

de faptul că Dumnezeu ar permite poporului Său ales să 

fie înfrânt de către o națiune păgână și pus într-o stare 

de robie. Habacuc a spus că el avea să se urce în turnul 

său de veghere și să aștepte ca Dumnezeu să se desco-

pere. Iată ce scria el: 
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„M-am dus la locul meu de strajă, și stăteam pe turn 

ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul, și 

ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a 

răspuns, și a zis: ‚Scrie prorocia, și sapă-o pe table, 

ca să se poată citi ușor! Căci este o proorocie, a cărei 

vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, și nu 

va minți; dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și 

se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngâmfat sufletul, 

nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi 

prin credința lui’” (Habacuc 2:1-4). 

Această afirmație aparent inofensivă – „cel nepri-

hănit va trăi prin credință” – este citată de trei ori în Noul 

Testament și devine acolo tema centrală a scrierilor lui 

Pavel (Romani 1:17; Galateni 3:11; Evrei 10:38). Aceasta 

înseamnă că Dumnezeu găsește plăcere când poporul 

Său trăiește prin a-și pune credința în El. Dumnezeu îi 

spune lui Habacuc: „Îți voi răspunde întrebării tale, dar 

nu voi face aceasta imediat. Va trebui să aștepți. Totuși, 

în timp ce vei aștepta, amintește-ți că răspunsul va veni 

în mod sigur”. Apoi El face un contrast cu persoana mân-

dră, care nu este neprihănită, care trăiește prin vedere, 

prin ceea ce se găsește imediat înaintea sa. Un astfel de 

om n-are timp să creadă promisiunile invizibile ale lui 

Dumnezeu. Într-un contrast izbitor cu acesta se găsește 

omul credinței. Chiar dacă promisiunile lui Dumnezeu 

întârzie să se împlinească, ele sunt sigure, se vor împlini 

cu certitudine, iar persoana neprihănită înaintea lui 

Dumnezeu este aceea care trăiește prin credință. 
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Această expresie, „cel neprihănit va trăi prin cre-

dință”, este preluată de Isus în conflictul Său cu Satana 

din pustie, când Isus îi amintește diavolului că omul nu 

va trăi doar cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din 

gura lui Dumnezeu. A spune că trăim prin toate cuvin-

tele pe care Dumnezeu le spune înseamnă același lucru 

cu a afirma că trăim prin credință. Noi Îl credem pe 

Dumnezeu pe cuvânt. Îi încredințăm viețile, trupurile și 

sufletele noastre, ne încredințăm sistemului Său de va-

lori, caracterului Lui și Cuvântului Său. 

CREDINȚA ȘI DOVADA 

Pe când continuă să definească sensul credinței, 

autorul Epistolei către Evrei ne îndreaptă atenția către 

unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care ochii 

noștri le pot vedea: universul în care trăim. Citim acolo 

astfel: „Prin credință pricepem că lumea a fost făcută 

prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a 

fost făcut din lucruri care se văd” (Evrei 11:3). Aceasta 

este o propoziție întrucâtva complicată, dar observați că 

originea divină a creației este acceptată printr-un act al 

credinței, nu printr-un act al credulității. 

Mulți oameni cred că conflictul de astăzi dintre ști-

ință și religie este un conflict între rațiune și lipsa rați-

unii. Dar Biblia nu ne cheamă să credem în actul divin 

al creației printr-un simplu salt în gol al credinței, sau 

printr-o răstignire a intelectului, prin care să ignorăm 
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lucrurile pe care le putem învăța prin rațiune. Marii te-

ologi ai istoriei Bisericii – oameni precum Augustin sau 

Thomas Aquinas, de exemplu – au făcut deosebirea în-

tre credință și rațiune, dar au insistat asupra faptului că 

lucrurile care sunt acceptate prin credință nu sunt ni-

ciodată iraționale. 

De asemenea, credința și rațiunea nu se află în an-

titeză. Atât Augustin cât și Aquinas au crezut că întreg 

adevărul Îi aparține lui Dumnezeu, și că întreg adevărul 

se găsește acolo, în măreția ființei Sale. Dumnezeu re-

velează adevărul Său nu doar prin Biblie, ci și prin ceea 

ce noi denumim „revelația naturală”. Geneza 1-2 ne 

arată că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor, 

dar Biblia mai spune și că „cerurile spun slava lui Dum-

nezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui” 

(Psalmii 19:1). 

În Epistola Sa către Romani, Pavel ne spune că 

atributele invizibile ale lui Dumnezeu – ele sunt invizi-

bile în sensul în care noi nu le putem vedea – pot fi per-

cepute prin lucrurile care au fost create (Romani 1:20). 

Cu alte cuvinte, lucruri legate de Dumnezeul invizibil ne 

sunt revelate prin ceea ce este vizibil. Creația însăși vor-

bește cu glas tare despre realitatea Creatorului. De 

aceea, n-ar trebui să existe niciun conflict între înțele-

gerea de către noi a naturii universului și înțelegerea de 

către noi a originii universului, pe care nimeni n-a vă-

zut-o. 
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Cu mulți ani în urmă, m-am implicat într-o cores-

pondență cu Dr. Carl Sagan, marele astronom și astro-

fizician, în cadrul căreia amândoi am răspuns unei pu-

blicații în chestiuni de teologie și cosmogonie filozofică. 

Am vorbit atunci despre teoria „Big Bang” care era pro-

movată pe scară largă. Sagan spunea că, prin aparate 

științifice, putem să mergem acum înapoi în timp, la 

distanță de o nanosecundă de momentul Big-bang-ului. 

Răspunsul meu a fost următorul: „bine, haideți să mer-

gem chiar mai înainte de aceasta. Ce a existat acolo, 

după părerea dumneavoastră, înainte de această explo-

zie? Ați spus că exista o concentrare completă de mate-

rie și energie, într-un punct infinitezimal, singular în 

univers, un punct care era într-o stare de organizare și 

inerție veșnică, dar care, dintr-o dată, s-a decis să ex-

plodeze. Aș vrea să știu ce anume a cauzat acea schim-

bare. Aș vrea să știu ce forță exterioară a perturbat iner-

ția acelui punct”. Răspunsul lui a fost următorul: „nu 

putem merge mai departe de atâta. Nici n-avem nevoie 

să mergem mai înainte”. La aceasta, eu am replicat: „Ba 

da, trebuie să mergeți acolo, pentru că, dacă presupu-

neți că explozia Big Bang s-a petrecut fără vreo cauză, 

vorbiți despre lucruri care țin de magie, nu de știință”. 

Esența ideii era că niciun om de știință n-a fost 

prezent ca observator la acel eveniment. Nu există ni-

ciun martor ocular al creației. Așadar, ajungem la ori-

ginea universului printr-un fel de deducție logică din 
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lucrurile pe care le vedem, sau ne uităm la revelația 

supranaturală pe care Dumnezeu ne-o oferă, care ante-

datează universul material așa cum îl cunoaștem noi? 

Eu cred că, indiferent pe ce cale vom merge, vom ajunge 

la aceeași concluzie. 

Epistola către Evrei ne spune: „Prin credință pri-

cepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumne-

zeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care 

se văd” (Evrei 11:3). Aceasta este ca și cum ar fi spus, 

„lucrurile care se văd nu provin din lucruri vizibile”. 

Într-un anume punct al analizei tale științifice, pe când 

raționezi înapoi din ceea ce vezi, vei ajunge să intri în 

conflict cu necesitatea cauzală, să constați că este nevoie 

de o cauză nevăzută, invizibilă, a tuturor lucrurilor vizi-

bile. Iată de ce, istoric vorbind, teologii creștini au vorbit 

despre „creația ex nihilo” – creația din nimic. 

Evident, acest lucru nu înseamnă că n-a fost im-

plicat nimic, întrucât Dumnezeu este ceva – o Ființă veș-

nică, existentă prin Sine, care a constituit cauza efici-

entă a universului. El a produs acest univers. Ideea din 

spatele expresiei ex nihilo comportă înțelesul simplu că 

Dumnezeu n-a rearanjat sau remodelat materia pree-

xistentă așa cum un olar modelează argila într-un vas 

atrăgător. Dimpotrivă, Dumnezeu a creat lumea fizică 

din nimic. Dacă Dumnezeu ar fi produs lumea dintr-o 

materie preexistentă, acea materie ar fi trebuit să nece-

site o cauză materială, iar acea materie, în ea însăși, ar 
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fi necesitat o altă cauză materială, și tot așa, până când 

vom merge înapoi în veșnicie, ceea ce ar fi absurd. Nu, 

ci „lucrurile văzute n-au fost făcute din lucruri vizibile”. 

Așadar, când Evrei 11:3 spune că noi înțelegem 

prin credință creația lumii, acesta are sensul că noi sun-

tem chemați să credem în Cuvântul lui Dumnezeu în 

acest aspect. Noi n-am existat în clipa creației, dar Dum-

nezeu era acolo, și El ne-a oferit relatarea creației. El 

spune: „Iată cum s-au petrecut lucrurile. I-am poruncit 

universului să ia ființă. Eu sunt Cel ce sunt și am pute-

rea de a fi în și prin Mine Însumi. Eu sunt veșnic. Eu 

sunt Autorul existenței temporare a unui univers finit. 

Acesta a luat ființă prin puterea Mea creatoare. Eu am 

spus, ‚Să fie lumină’, și a fost lumină”. 

Noi credem Cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem 

că lumea în care trăim a fost proiectată, realizată și cre-

ată prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa încât lucrurile vi-

zibile sunt create din lucruri invizibile. Nu putem găsi 

nimic din universul de astăzi care să aibă, în el însuși, 

suficientă putere pentru a dovedi propria existență. În 

fapt, cu cât analizăm mai mult universul de astăzi, cu 

atât se dovedește mai clar că este finit și dependent de 

Dumnezeu. 

  



23 

 

Capitolul 2 

EXEMPLE                           
DE CREDINȚĂ 

 

În calitate de filosof existențial și creștin, Søren 

Kierkegaard manifesta întrucâtva o atitudine negativă 

față de societatea europeană din secolul al XIX-lea, când 

a afirmat că „unii se pot plânge de vremurile noastre că 

sunt rele, dar ceea ce eu deplâng este că lumea de azi se 

ocupă de nimicuri”1. El voia să spună că vremea la care 

se referea era una când oamenii nu mai manifestau o 

credință înflăcărată. Pentru a-și stinge descurajarea, el 

s-a întors la paginile Vechiului Testament:  

„există cineva care simte că vorbim aici despre ființe 

omenești. Aici oamenii urăsc, iubesc, își ucid vrăjma-

șii și își blestemă descendenții de-a lungul tuturor 

generațiilor; oamenii păcătuiesc aici”2.  

El nu se bucura nicidecum de aceste comporta-

mente păcătoase, ci doar observa faptul că sfinții din Ve-

chiul Testament își trăiau credința în ciuda luptelor și a 

furtunilor reale din viețile lor. 

 
1 Soren Kierkegaard, Either/Or: A Fragment of Life (London: Penguin Books, 1992), p. 48. 
2 Ibid. 
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Asemenea lui Kierkegaard, mă îndrept și eu către 

relatările de pe paginile Vechiului Testament, pentru a 

vedea exemple în carne și oase a ceea ce înseamnă să 

trăiești prin credință. Autorul Epistolei către Evrei a fă-

cut același lucru, colectând multe dintre aceste exemple 

în așa-numita galerie a eroilor și eroinelor credinței din 

Evrei 11:1-40. Sper că vom învăța multe lucruri despre 

natura credinței odată ce vom privi la aceste exemple. 

ABEL: DÂNDU-I ONOARE LUI DUMNEZEU 

Galeria eroilor credinței începe cu unul dintre pri-

mii oameni ai lui Dumnezeu: „Prin credință a adus Abel 

lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a 

căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a 

primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că 

este mort” (Evrei 11:4). 

Aici vedem faptul că a avea credință nu înseamnă 

doar să te încrezi în Dumnezeu în ceea ce privește viito-

rul sau a avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu cu 

privire la adevărul despre lucrurile invizibile ochilor 

noștri, chiar lucrurile care s-au petrecut în trecutul mai 

îndepărtat, precum creația. Credința este în același timp 

mijlocul prin care noi trăim ca răspuns la poruncile lui 

Dumnezeu. 

Ni se spune în acest text că Abel a adus o jertfă 

mai bună decât Cain. În cartea Geneza citim despre fe-

lul în care Cain și Abel și-au adus jertfele înaintea lui 
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Dumnezeu (4:3-7). Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, 

dar a respins-o pe cea a lui Cain. Anumiți oameni sus-

țin că motivul din spatele răspunsului diferit pe care 

Dumnezeu l-a dat a fost că Abel ar fi adus o jertfă ani-

mală, în timp ce Cain a adus roade ale câmpului, dar nu 

există nimic în Biblie care să indice faptul că doar jertfa 

animală era acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. În Ve-

chiul Testament sunt prezentate tot felul de circumstanțe 

în care erau aduse ofrande din grâne, din cereale și altele, 

așa că nu este potrivit să concluzionăm că Dumnezeu a 

primit jertfa lui Abel și a respins-o pe cea a lui Cain dato-

rită naturii acestor jertfe. Dimpotrivă, Abel este lăudat 

aici, în Evrei 11:10, și nu pentru că a adus o jertfă animală, 

ci pentru că și-a adus jertfa prin credință. 

După cum putem vedea de-a lungul Vechiului Tes-

tament, Dumnezeu a fost foarte preocupat de atitudinea 

inimii celui ce aducea jertfe la altar. Foarte adesea, în 

perioada Vechiului Testament, oamenii nu făceau al-

tceva decât să împlinească formal niște reguli, oferindu-

și jertfele într-o modalitate lipsită de inimă, motiv pen-

tru care au fost etichetați drept ipocriți. Dumnezeu a 

spus: „Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre, și nu 

pot să vă sufăr adunările de sărbătoare” (Amos 5:21). 

Dumnezeu era dezgustat de lipsa de credință a oameni-

lor, manifestată atunci când își aduceau jertfele și când 

împlineau practicile religioase. Și totuși, acest lucru se 

petrece în fiecare generație. Oamenii merg la biserică 
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duminică de duminică și parcurg toate elementele care 

țin de religie, în timp ce inimile lor sunt departe de 

Dumnezeu. Ei își trăiesc religia ca niște actori care joacă 

într-o piesă, și fac asta fără credință, fără vreo dedicare 

personală reală față de Dumnezeu. 

Dar atunci când Abel și-a adus ofranda, el a adus-

o cu o jertfă de laudă. El a vrut să-L onoreze pe Dumne-

zeu. El a încercat să fie ascultător și să-și dovedească 

dragostea față de Dumnezeu, punându-și credința în El. 

A fost un act autentic de închinare. Prin contrast, Cain 

a adus un sacrificiu într-o modalitate ipocrită. În fapt, 

vedem imediat după aceea care era adevăratul caracter 

al lui Cain. El a devenit gelos pentru că Dumnezeu pri-

mise jertfa fratelui său, așa încât s-a ridicat cu mânie și 

gelozie și l-a ucis pe Abel. Cain era un om fără credință, 

după cum a și demonstrat ulterior prin fapta lui rea. Dar 

viața lui Abel a fost marcată de credință. 

ENOH: PLĂCUT LUI DUMNEZEU 

În Evrei 11:5 citim: „Prin credință a fost mutat 

Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai 

fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte 

de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dum-

nezeu”. Acest portret este construit pe cel al lui Abel. 

Enoh a fost luat la cer – ocolind moartea fizică – pentru 

că el a fost plăcut lui Dumnezeu. Autorul Epistolei către 

Evrei explică apoi rolul pe care credința l-a jucat în viața 
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lui: „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! 

Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că 

El este, și că îi răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). 

Nu putem veni la Dumnezeu dacă nu credem că 

există un Dumnezeu. Acest lucru poate părea simplu, 

nu-i așa? Nu putem căuta să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu 

dacă nu credem că Dumnezeu există și că El îi răsplă-

tește pe cei care Îl caută. Enoh și-a demonstrat credința 

prin faptul că el căuta să placă lui Dumnezeu, așa cum 

fac toți oamenii credincioși. Astfel, credința este un ele-

ment central în motivația inimii omului de a trăi într-o 

modalitate care Îl onorează pe Dumnezeu. 

Vedem acest lucru și în Evanghelii. Când Isus îi în-

tâlnea pe oamenii care veneau și Îl cinsteau, El îi lăuda 

pentru credința lor. Acest lucru se petrecea pentru că 

nimeni nu se deranjează să cinstească un om despre 

care nu crede că există sau despre care nu crede că este 

vrednic de cinste. 

Sondajele de opinie continuă să indice faptul că un 

mare procent de oameni din Statele Unite cred în exis-

tența lui Dumnezeu, dar acea cifră este, în esență, lipsită 

de importanță. Întrebarea care li se pune unor astfel de 

oameni este în general de felul următor: „Credeți într-o 

ființă supremă, o putere deosebită sau ceva mai mare 

decât voi înșivă?” Orice om poate să creadă într-o pu-

tere mai mare decât a lui. Praful cosmic este o astfel de 

putere. Dar praful cosmic nu este totuna cu Dumnezeu. 
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Când sondajele de opinie încearcă să afle ceva mai mult 

prin a întreba, „Doriți să Îi fiți plăcuți lui Dumnezeu și 

să trăiți pentru gloria Lui?”, numărul răspunsurilor po-

zitive devine mult mai mic. Atât de mulți oameni sunt 

atei la nivel practic. Am putea fi niște deiști în teorie, 

dar viețile noastre trădează un ateism practic prin fap-

tul că nu trăim cu scopul de a-I fi plăcuți lui Dumnezeu. 

Dacă nu trăim pentru a-L onora pe Dumnezeu, acest lu-

cru se poate datora pur și simplu faptului că noi nu cre-

dem cu adevărat că El este vrednic de atenția noastră. 

S-a spus că, dacă vrei să afli ce crede cu adevărat 

un om, trebuie doar să analizezi contul lui bancar. Așa 

cum spune Isus, „Căci unde este comoara voastră, acolo 

este și inima voastră” (Luca 12:34). Așadar, dacă vrei să 

știi după ce tânjește inima ta, gândește-te care sunt lu-

crurile pe care le consideri prețioase. Investim noi în 

Împărăția lui Dumnezeu, sau în împărățiile noastre? 

Omul care trăiește prin credință, trăiește pentru a-I fi 

plăcut lui Dumnezeu, nu oamenilor. 

Enoh s-a distins prin faptul că avea în viața lui o 

dorință fierbinte de a-I fi plăcut lui Dumnezeu. Iată ce 

face un om al credinței. 

NOE: NEBUN PENTRU HRISTOS 

Următorul erou al credinței citat în Evrei 11 este 

Noe: „Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dum-

nezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o 
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teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin 

ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihăni-

rii care se capătă prin credință” (Evrei 11:7). Dumnezeu 

l-a avertizat pe Noe asupra faptului că avea să trimită un 

potop masiv peste pământ pentru a distruge rasa ome-

nească din cauza păcatului ei, dar i-a poruncit lui Noe să-

și facă o corabie mare pentru a-și salva familia și speciile 

de animale (Geneza 6). Cu o teamă reverentă, Noe s-a 

apucat să facă exact ceea ce Dumnezeu îi poruncise. 

Știm că lui Noe i-a luat mulți ani să construiască 

arca, și mulți teologi au arătat că Noe trebuie să fi fost 

ridiculizat de către oamenii din vremea sa. Cu mulți ani 

în urmă, auzisem de piesa lui Bill Cosby, în care a jucat 

rolul lui Noe. Pe când construia arca în mijlocul deșer-

tului, prietenii lui aveau să vină și să întrebe: „Noe, ce 

faci tu aici?” El avea să răspundă, „construiesc o cora-

bie”. „De ce?” „Ei bine, pentru că urmează să vină un 

potop”. Cosby a surprins ridiculizarea pe care este posi-

bil să o fie experimentat Noe în acele clipe, pe când oa-

menii aveau să-i răspundă ironic: „mda, sigur”. 

Construcția unei arce într-un deșert este cu sigu-

ranță un lucru ciudat în sine, dar Noe L-a crezut pe Dum-

nezeu și a fost gata să fie ceea ce Noul Testament vorbește 

prin expresia „nebun pentru Hristos” (1 Corinteni 4:10). 

El a crezut nu în judecata acestei lumi, ci în judecata lui 

Dumnezeu. El a construit arca, prin care rasa omenească 

a supraviețuit, pentru că el a trăit prin credință. 
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Scripturile spun că acțiunea lui Noe în această pri-

vință a „osândit lumea” (Evrei 11:7a). Credincioșia lui a 

scos la iveală lipsa de credință a celorlalți oameni din 

zilele sale. Prin credința lui, el „a ajuns moștenitor al 

neprihănirii care se capătă prin credință” (Evrei 11:7b). 

AVRAAM: CREDINȚĂ ȘI ASCULTARE 

După ce a vorbit despre credința lui Abel, a lui 

Enoh și a lui Noe, autorul Epistolei către Evrei ajunge la 

Avraam. Așa cum am menționat în capitolul anterior, 

acest bărbat a fost denumit „tatăl celor credincioși”. Ci-

tim despre el în felul următor: „Prin credință Avraam, 

când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-

l ia ca moștenire, a ascultat, și a plecat fără să știe unde 

se duce” (Evrei 11:8). Observați că, aici, cuvântul cre-

dință este alăturat cuvântului ascultare. Esența credin-

ței stă în trăirea în supunere față de ceea ce Dumnezeu 

poruncește. Și aceasta a fost ceea ce Avraam a făcut în 

mare parte, motiv pentru care el este denumit tatăl ce-

lor credincioși. Pe când Avraam trăia încă în păgânism, 

Dumnezeu i s-a arătat și i-a promis că îl va face tatăl 

unui mare popor. Ni se spune că „Avram a crezut pe 

Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihă-

nire” (Geneza 15:6). 

Pavel dezvoltă ideea că Avraam constituie marele 

exemplu al unei persoane care este justificată prin cre-

dință, și nu prin fapte (Romani 4:17). Atunci când cineva 
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primește promisiunile lui Dumnezeu care se găsesc în 

Hristos, acel om este instantaneu justificat. Tot așa, 

Avraam a fost socotit neprihănit de către Dumnezeu da-

torită faptului că el și-a pus încrederea în promisiunea 

lui Dumnezeu. Apoi Avraam și-a demonstrat credința 

prin ascultare de-a lungul timpului. Iată de ce Iacov 

avea să ne îndrepte atenția mai târziu către Geneza 22, 

loc în care Avraam l-a adus ca jertfă pe Isaac, demon-

strând roada credinței sale prin ascultare (Iacov 2:21). 

Astfel, autorul Epistolei către Evrei spune că, prin 

credință, Avraam a ascultat atunci când Dumnezeu l-a 

chemat să meargă într-un loc pe care nu-l cunoștea. Ha-

ideți să ne gândim un pic la acest lucru. Putem să tran-

sformăm aceasta într-un lucru mai senzațional sau să-l 

facem mai evlavios decât a fost, dar realitatea era că 

Avraam era un om bătrân. El își avea rădăcinile ferm 

stabilite în Mesopotamia. Acolo trăia și familia lui. Acolo 

erau averile sale. Acolo era moștenirea lui. Dar apoi, la 

vârsta aceasta înaintată, Dumnezeu a venit la el și i-a 

spus: „Vreau să ieși din această țară. Ieși din locul unde 

te simți confortabil cultural. Vreau să te fac un străin 

într-un ținut ciudat și îndepărtat. Îți voi arăta unde este 

acest loc”. 

Așa că Avraam a împachetat totul și a plecat. Dacă 

a existat vreo aventură făcută prin credință, a fost 

această imigrare a lui Avraam către un ținut străin. Iată 

de ce ni se spune: „Prin credință a venit și s-a așezat el 
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în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a 

locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună 

moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta 

cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor 

este Dumnezeu” (Evrei 11:9-10). 

Există ceva important în legătură cu stilul de viață 

al lui Avraam ca om al credinței, ca și în ce îi privește pe 

fiul și pe urmașii lui. Avraam a trăit o viață de pelerin. 

El n-a avut o adresă permanentă. A trăit într-un cort, 

lucru care a fost experimentat de poporul Israel. Evreii 

erau un fel de semi-nomazi. Se deplasau în peisaj pe mă-

sură ce clima se schimba, pentru a se asigura de hrană 

pentru turmele lor. Trebuiau să meargă acolo unde 

iarba crește în anumite perioade de timp, așa încât nu 

aveau un loc permanent pe care să-l denumească acasă. 

Avraam a căutat și a privit către o cetate care nu era 

pământească, dar al cărei ziditor era Dumnezeu. 

Mai mult decât atât, Avraam a căutat ceva mai 

mult decât o simplă țară. Amintiți-vă cuvintele lui Isus: 

„Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr uce-

nicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face 

slobozi” (Ioan 8:31-32). Fariseii stăteau la adăpostul 

acestui lucru, dar au răspuns: „Noi suntem sămânța lui 

Avraam, și n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici 

Tu: ,Veți fi slobozi!’” (Ioan 8:33). Isus le-a replicat: 

„Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui 

Avraam... Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are 
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să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat” (Ioan 8:39, 

56). Isus spunea același lucru ca și autorul Epistolei că-

tre Evrei: Avraam nu doar că privea înainte către pro-

misiunea acelei țări, ci el se uita mai departe, către pro-

misiunea unui Răscumpărător, promisiune care a fost 

împlinită în Persoana lui Hristos. 

Când Pavel vorbește despre doctrina justificării prin 

credință în Epistola sa către Romani, opera lui de căpătâi, 

persoana de care se folosește pentru a ilustra cum funcți-

onează mântuirea este Avraam. El subliniază ideea că oa-

menii din Vechiul Testament au fost răscumpărați exact în 

același fel ca și oamenii de astăzi. Nu a existat o cale de 

mântuire pentru Israel și o alta pentru noua comunitate a 

legământului, anume creștinii. Justificarea este prin cre-

dință acum, și era prin credință și atunci.  

Temelia meritorie a mântuirii în Vechiul Testa-

ment era formată din meritele lui Hristos, nu din meri-

tele boilor și ale țapilor. Așa cum ni se spune în altă 

parte în Evrei, sângele boilor și țapilor n-ar putea nicio-

dată să îndepărteze păcatele (Evrei 10:4, 11), ci acele jer-

tfe ne îndreaptă atenția către ceva dincolo de ele însele 

(Evrei 9:13-14). Ele prefigurau sau prevesteau pe Mesia 

care avea să vină, al Cărui sânge avea să șteargă defini-

tiv păcatele. 

Singura diferență dintre Avraam și noi este direc-

ția către care el privea în timp. Avraam privea înainte 

către Cruce, iar noi privim înapoi către aceeași Cruce. 



34 CE ESTE CREDINȚA?  |  R.C. SPROUL 

Credința lui era în promisiune, pe când credința noastră 

este în împlinirea acelei promisiuni. Dar calea de mân-

tuire a fost aceeași și pentru Avraam și pentru noi, cei 

de astăzi. 

SARA: DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS 

Autorul cărții Evrei merge mai departe și vorbește 

despre soția lui Avraam, Sara: „Prin credință și Sara, cu 

toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, 

fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i făgăduise. De 

aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, 

s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, 

ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra” 

(Evrei 11:11-12). 

Asemenea soțului ei, Sara L-a văzut pe Dumnezeu 

ca fiind credincios. Acesta este aspectul dinamic al cre-

dinței. Așa cum am spus mai devreme, credința nu în-

seamnă să crezi că există un Dumnezeu. Credința în-

seamnă să Îl crezi pe Dumnezeu. Credința este încrede-

rea în fidelitatea lui Dumnezeu. Atunci când sunt cre-

dincios, mă bizui pe Acela pe care Îl consider că este per-

fect credincios. Așa a făcut Sara, și la fel fac și oamenii 

de astăzi, când își pun credința în Dumnezeu pentru că 

ei văd că doar El este, în ultimă instanță, vrednic de în-

credere absolută. 

Există un fel de interludiu în galeria eroilor cre-

dinței, și care se găsește în Evrei 11:13-16: „În credință 
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au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgădu-

ite: ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, 

mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce 

vorbesc în felul acesta, arată deslușit că sunt în căutarea 

unei patrii. Dacă ar fi avut-o în vedere pe aceea din care 

ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 

Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De 

aceea, lui Dumnezeu nu-I este rușine să Se numească 

Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate” (Evrei 11:13-16). 

Acest pasaj însumează experiența acelora care au 

fost deja enumerați. Ei au avut multe lucruri în comun, 

inclusiv acest lucru: au murit în credință. Ei au murit fără 

să vadă sau să conștientizeze măsura deplină a promisi-

unilor care i-au făcut pelerini la început. Dumnezeu i-a 

promis lui Avraam că va fi tatăl unei națiuni mari. A vor-

bit despre Canaan ca fiind „țara promisă”, și ea i-a fost 

promisă de la bun început lui Avraam și seminței lui, și 

totuși singura bucată de teren pe care Avraam a stăpânit-

o vreodată după călătoria sa din Mesopotamia a fost ți-

nutul Macpela, un banal loc de înmormântare. Acela a 

fost singurul teren pe care el l-a moștenit cu adevărat, 

dar Avraam a putut vedea împlinirea viitoare a promisi-

unii pe care Dumnezeu i-a făcut-o, și a crezut în aceasta. 

AVRAAM: CREZÂND ÎN PUTEREA ÎNVIERII 

Autorul Epistolei către Evrei mai descoperă un as-

pect al credinței lui Avraam, și aceasta îl determină să 
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vorbească din nou despre marele patriarh: „Prin cre-

dință l-a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la 

încercare: el, care primise făgăduințele cu bucurie, a 

adus jertfă pe singurul lui fiu! El căruia i se spusese: ‚În 

Isaac vei avea o sămânță care-ți va purta numele!’ Căci 

se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din 

morți: și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit 

înapoi” (Evrei 11:17-19). 

În afara jertfei obediente a lui Hristos pe cruce, 

probabil că cel mai mare act al credinței, făcut cu frică 

și cutremur, și relatat în întreaga Scriptură, este răs-

punsul obedient al lui Avraam atunci când Dumnezeu i-

a poruncit să își sacrifice propriul fiu, pe Isaac. Acest 

lucru s-a petrecut după ce Dumnezeu îi dăduse lui 

Avraam promisiunea unor generații viitoare prin Isaac, 

și după ce Dumnezeu îl făcuse să aștepte mulți ani naș-

terea acestuia. Între timp, Avraam făcuse unii pași ca să 

se asigure că această promisiune era împlinită, și asta 

cu ajutorul soției sale Sara, care, văzându-se stearpă, i-

a oferit-o pe sclava sa, Agar, ca pe o mamă surogat, așa 

încât Avraam să poată avea un fiu și, astfel, promisiunea 

să fie împlinită. Agar a avut un fiu, pe nume Ismael – 

dar nu acesta era fiul promisiunii. În final, după mai 

mulți ani de așteptare, Dumnezeu a deschis pântecele 

Sarei și, chiar dacă la o vârstă foarte înaintată și stearpă, 

ea a născut un fiu căruia i s-a dat numele Isaac (când i 

s-a spus că va avea un fiu, Sara a râs, iar numele Isaac 
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are sensul de „râs” în limba ebraică). Toate speranțele 

lui Avraam, întregul său destin, țineau de acest copil. 

Apoi Dumnezeu a venit la el și i-a spus: „Ia-l pe 

fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; 

du-te în țara Moria, și adu-l ardere de tot acolo, pe un 

munte pe care ți-l voi spune” (Geneza 22:2). Cuprins de 

frică și cutremur, Avraam și-a început acea călătorie de 

trei zile alături de Isaac. Pe această cale, Isaac l-a între-

bat pe tatăl său Avraam: „Iată focul și lemnele; dar unde 

este mielul pentru arderea de tot?” (Geneza 22:7). 

Avraam i-a răspuns: „Fiule, Dumnezeu însuși va purta 

grijă de mielul pentru arderea de tot” (Geneza 22:8). 

Cred că putem citi această întâmplare și să facem 

din Avraam un sfânt de carton, poleindu-l cu un fel de 

evlavie specială, ca și cum i-ar fi spus lui Isaac, „hei, nu 

te îngrijora de asta, fiule, Dumnezeu ne va da un miel 

atunci când vom ajunge pe munte”. Nicidecum. Avraam 

probabil că tremura cu totul. El se întreba: „Cum ar pu-

tea Dumnezeu să îmi ceară să fac asta? Cum ar putea 

Dumnezeu să mă cheme într-un astfel de loc, într-un as-

tfel de moment și să fac un astfel de lucru?” Dar el a 

avut încredere în Dumnezeu, presupunând în mod clar 

că, după ce el ar fi avut să-l ucidă pe Isaac, Dumnezeu l-

ar fi înviat din morți (Evrei 11:19). 

Așa că Avraam a mers la muntele pe care Dumne-

zeu i l-a arătat, a zidit un altar, a pus lemnele pe el și l-

a legat pe fiul său.  
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Dar atunci când Avraam a ridicat cuțitul, în ultima 

secundă, Dumnezeu a intervenit și i-a spus: „Să nu pui 

mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum că te 

temi de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe 

singurul tău fiu, pentru Mine” (Geneza 22:12).  

Aceasta este o relatare a credinței dusă la absolut. 

Singurul lucru care depășește în Scriptură acest eveni-

ment este credința lui Hristos însuși. 

URMAȘII LUI AVRAAM:                                                             
O POSTERITATE A CREDINȚEI 

Autorul Epistolei către Evrei se îndreaptă apoi că-

tre urmașii lui Avraam. El scrie: „Prin credință le-a dat 

Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare, care avea în ve-

dere lucrurile viitoare” (Evrei 11:20). Chiar dacă Esau a 

fost cel dintâi născut al lui Isaac, el a disprețuit dreptul 

său de întâi născut și l-a vândut lui Iacov (Geneza 

25:34), iar Iacov, prin trișare și înșelăciune, a primit bi-

necuvântarea mai mare (Geneza 27:27-29), totul în 

acord cu planul suveran al lui Dumnezeu (Geneza 

25:23). Apoi cartea Evrei observă: „Prin credință Iacov, 

când a murit, i-a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui 

Iosif, și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său” 

(Evrei 11:21). 

După aceasta, îl întâlnim pe Iosif. Lui îi este dedi-

cată o singură propoziție: „Prin credință a pomenit Iosif, 

când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel 
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din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale” 

(Evrei 11:22).  

Dacă vreun personaj din Vechiul Testament a trăit 

prin credință, atunci acela trebuie să fi fost Iosif, pentru 

că majoritatea timpului cât el a trăit în credință a fost 

singur. N-a avut compatrioți alături de el, cu care să îm-

părtășească acea credință. S-a aflat în închisoare într-o 

țară străină, acuzat pe nedrept, condamnat pe nedrept 

și izolat. Dar el și-a pus încrederea în Dumnezeu în acea 

celulă, pentru a ajunge apoi la momentul când Dumne-

zeu nu doar că l-a eliberat, ci l-a înălțat la statura de 

prim-ministru al Egiptului, cea mai puternică națiune 

din lume la acel moment. 

Mai târziu, el a invitat familia sa extinsă să locu-

iască în Egipt, dar, când a fost pe moarte, el știa că, într-

o zi din viitor, neamul lui avea să părăsească Egiptul 

pentru a intra în țara promisă. De ce? Pentru că el cu-

noștea promisiunea, și știa că nu Egiptul era acea țară. 

De aceea, anticipând exodul Israelului din Egipt cu mult 

înainte de a avea loc, în testamentul și voia sa ultimă, 

Iosif a cerut ca oasele sale să fie duse din Egipt înapoi în 

țara promisă. Iată ce este credința. Iosif spunea ceva de 

genul: „aș putea să nu ajung acolo câtă vreme mă aflu 

în viața aceasta, dar vreau ca oasele mele să fie dezgro-

pate și reîngropate în țara promisă. Știu că poporul meu 

va merge acolo într-o zi anume, pentru că Dumnezeu a 

promis acest lucru”. 
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PĂRINȚII LUI MOISE:                                                
CREDINȚA ÎN PROVIDENȚĂ 

În versetul 23, galeria eroilor credinței continuă 

cu abordarea evenimentelor legate de exod: „Prin cre-

dință a fost ascuns Moise trei luni de [către] părinții lui, 

când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul, 

și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului”. 

Părinții lui Moise au avut credință în acele zile de întu-

neric ale sclaviei lor în Egipt. Ei au manifestat o credință 

uluitoare atunci când au încredințat cel mai prețios lu-

cru pe care îl aveau în mâna providenței lui Dumnezeu. 

Gândiți-vă la lucrul acesta: când faraon a decretat 

ca orice copil de parte bărbătească dintre evrei să fie 

ucis, mama lui Moise și-a ascuns bebelușul până când 

plămânii lui s-au dezvoltat așa încât strigătele lui să 

poată fi auzite. Apoi a făcut un coș, l-a uns cu smoală, a 

pus copilul în acest coș și l-a pus pe râu, dându-i drumul 

la vale. L-a lăsat să plutească în grija providenței divine, 

iar Dumnezeu a făcut ca însăși fiica lui faraon să gă-

sească acest bebeluș, să-l adopte în familia sa și să-l 

crească, dându-i statura de prinț la curtea faraonului. 

Ce rezultat incredibil ca urmare a credinței unei mame! 

MOISE: PRIVIND CĂTRE RĂSPLATĂ 

Apoi autorul Epistolei către Evrei se concentrează 

pe persoana lui Moise, scriind: „Prin credință Moise, 

când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui 
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Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu popo-

rul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o 

clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai 

mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea 

ochii pironiți spre răsplătire” (Evrei 11:24-26). 

În această scurtă descriere, autorul Epistolei rela-

tează decizia lui Moise care i-a schimbat viața în mod 

radical. Care sunt lucrurile pe baza cărora ne luăm noi 

deciziile? Care este sistemul de valori prin intermediul 

căruia decidem să mergem pe o cale sau alta? Moise 

avea în mod clar de luat o hotărâre, o hotărâre care im-

plica o antiteză. Pentru a alege un lucru anume, el tre-

buia să respingă altceva. Pentru a merge pe o cale, el 

trebuia să renunțe la o altă cale. Prin creșterea sa, el se 

bucurase de bogățiile palatului, de beneficiile educației, 

de statutul și privilegiile sale. Avea o viață ușoară și lu-

xul era pus înaintea lui, fiind un tânăr bărbat crescut la 

curtea lui faraon. Dar el a ajuns la o intersecție a vieții 

sale, și a ales să nu-și pună nădejdea în comorile casei 

lui faraon. Dimpotrivă, a ales să fie tratat rău și să su-

fere alături de poporul lui Dumnezeu. 

Când a făcut el această alegere? Atunci când l-a vă-

zut pe unul dintre cei din poporul său fiind bătut cu bru-

talitate de către un stăpân de sclavi, și când s-a ridicat să-

l apere pe compatriotul său. El a trecut linia în tabăra 

cealaltă și l-a ucis pe egiptean, iar din acel moment nu se 

mai putea întoarce. A ales calea exilului, izolându-se în 
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pustia madianită și într-o sărăcie cumplită, în loc să se 

întoarcă pentru a se bucura de „plăcerile de o clipă ale 

păcatului”. 

Niciun păcat n-a adus cu adevărat fericire vreunei 

persoane. Pur și simplu păcatul nu poate aduce ferici-

rea, dar el poate aduce plăcere, și când noi facem con-

fuzie între plăcere și fericire, suntem expuși complet se-

ducțiilor vrăjmașului. Dar plăcerile păcatului sunt tre-

cătoare. Ele aleargă repede, iar Moise trebuia să ia o ho-

tărâre între prezent și veșnicie, între plăcerile de o clipă 

ale păcatului și suferințele lui Hristos, care sunt preți-

oase pentru eternitate. 

Pot să îmi imaginez cum oamenii se apropiau de 

Moise în pustietatea madianită, pe când el căuta să facă 

ceva pentru a-și asigura existența, și-l întrebau: „Nu-i 

așa că ai trăit cândva la curtea faraonului? Ce cauți 

aici?” El avea să răspundă acelei întrebări exclamând: 

„Trăiesc prin credință”. Așa cum ne arată cartea Evrei, 

„el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât 

comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre 

răsplătire”. 

Pe când studiam la seminarul teologic, am fost se-

lectat să predic la capela seminarului și am predicat des-

pre păcat. La finalul predicii, am fost abordat de două 

grupuri de oameni. Primul grup era format din colegii 

mei studenți, care erau laudativi la adresa mea. Cel de-

al doilea era format din profesori, ca erau absolut 
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aprinși împotriva mea. În fapt, unul dintre ei m-a îm-

pins fizic către perete, acuzându-mă că distorsionez Bi-

blia. 

Cu siguranță că nu voiam să mă fac vinovat de dis-

torsionarea Scripturilor, așa că am mers la unul dintre 

profesorii mei, a cărui opinie o prețuiam, și l-am între-

bat: „Cutare mi-a spus că am răstălmăcit Scripturile. 

Așa am făcut?” Eram atât de supărat, încât tremuram. 

Mi-era frică de parcă eram în fața morții. Dar apoi acest 

profesor parcă strălucea vorbindu-mi: „O, cât de bine-

cuvântat ești!” Eu nu mă simțeam foarte binecuvântat, 

și i-am spus asta.  

Răspunsul lui a fost: „Nu știi că ceea ce tocmai ai 

propovăduit a fost Cuvântul lui Dumnezeu nepoleit, așa 

încât tocmai ce ai stârnit cuibul de viespi. Oamenii te 

urăsc din cauza lui Hristos. Tocmai ce ai gustat din 

ocara lui Hristos! Aceasta este cea mai mare comoară pe 

care o poți avea vreodată”. 

Diferența dintre profesorul meu și mine era că el 

credea asta. Eu nu. Dar eu voiam să fug ca să-mi scap 

viața. Nu eram decât un tânăr, dar el înțelesese lucrurile 

lui Dumnezeu asemenea lui Moise. 

O LUME ANAPODA 

Autorul Epistolei către Evrei continuă, citând și 

alte exemple ale credinței, unul după altul: 



44 CE ESTE CREDINȚA?  |  R.C. SPROUL 

„Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă 

de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, 

ca și cum L-ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. Prin 

credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sân-

gelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuți să nu 

se atingă de ei. Prin credință au trecut ei marea Roșie 

ca pe uscat, pe când Egiptenii, care au încercat s-o 

treacă, au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidu-

rile Ierihonului, după ce au fost ocolite șapte zile. 

Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei 

răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvo-

ință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, 

dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de 

Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de pro-

roci! Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut 

dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile le-

ilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul 

sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în răz-

boaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-

au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să do-

bândească o înviere mai bună, n-au vrut să pri-

mească izbăvirea, care li se dădea, și au fost chinuiți. 

Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare; 

au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, 

chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit îmbră-

cați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, pri-

goniți, munciți, - ei, de care lumea nu era vrednică, 

au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și 

prin crăpăturile pământului” (Evrei 11:27-38). 

Noi trăim într-o lume întoarsă pe dos, în care cer-

șetorii merg călare, iar prinții umblă în zdrențe. Oamenii 
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enumerați în Evrei 11 erau cei de care lumea nu era vred-

nică – tăiați în două, omorâți cu pietre, loviți și chinuiți, 

care trăiau în pustie, în munți și în peșteri. Mai presus 

de toate acestea, ei n-au experimentat împlinirea pro-

misiunii Lui Dumnezeu în decursul vieților lor: „Toți 

aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, to-

tuși n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumne-

zeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-

ajungă ei la desăvârșire fără noi” (Evrei 11:39-40). 

Autorul spune că acești sfinți au trebuit să aștepte 

după noi. Imaginați-vă dacă Dumnezeu și-ar fi încheiat 

lucrarea de răscumpărare în urmă cu 50 de ani, cu 30 

de ani sau cu 10 ani. Oare câți dintre noi am mai fi ajuns 

în Împărăție? Dar, de dragul nostru, părinții noștri au 

îndurat aceste orori de nedescris – și acesta este un lu-

cru la care ar trebui să ne gândim din nou și din nou. 

Noi ne-am izolat de istoria Bisericii, de istoria biblică, și 

tratăm foarte ușuratic lucrurile pentru care părinții cre-

dinței noastre au plătit cu viețile lor, cu averile lor și cu 

sănătatea lor. 

Când mă gândesc la prețul care a fost plătit pentru 

redescoperirea Evangheliei din întuneric în secolul al 

XVI-lea, și când mă gândesc apoi la modul cavaleresc în 

care aceste lucruri sunt tratate la începutul secolului 21, 

pur și simplu nu pot să înțeleg situația. Fie noi nu mai 

înțelegem dulceața Evangheliei, fie nu știm nimic legat 

de istoria poporului lui Dumnezeu. Există un sens real 
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în care sângele părinților noștri în credință strigă astăzi 

către noi din pământ, pentru că nu suntem dispuși să 

facem aceleași sacrificii pe care ei le-au făcut pentru noi, 

iar Dumnezeu nu va onora o biserică alcătuită din lași. 

Dacă biserica va fi vreodată triumfătoare, ea tre-

buie să fie mai înainte o biserică militantă. Trebuie să 

fie gata să intre într-un război spiritual, unul care ne-ar 

putea costa înseși viețile noastre. Totuși, dacă privim la 

istoria Bisericii, putem vedea că Evanghelia a radiat cu 

cea mai mare claritate și strălucire în acele epoci când 

propovăduitorii credinței au petrecut cea mai mare 

parte a vieților lor în închisori. Dar noi ne bucurăm as-

tăzi de confortul acestei lumi și facem asta atât de mult, 

încât mai degrabă am alerga după lucrurile lumii decât 

să trăim asemenea acelora care au fost pelerini și străini 

pe pământ. 

Există o concluzie la finalul acestei galerii a eroilor 

credinței din Evrei 11, dar ea vine abia la începutul capi-

tolului 12. Mă minunez mereu cum poate să înceapă un 

capitol cu expresia „astfel”, întrucât acest cuvânt este 

începutul concluziei referitoare la lucrurile de dinaintea 

lui, dar așa începe Evrei 12. Iată concluzia, spre benefi-

ciul nostru: „Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu 

un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice 

piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să 

alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să 
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ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței 

noastre, adică la Isus” (Evrei 12:1-2a). 

Este interesant că, după ce a privit la toți acești 

eroi pământești, autorul Epistolei către Evrei ne spune 

în final: „Haideți să privim în realitate la Acela care este 

Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, „adică la 

Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a su-

ferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta sca-

unului de domnie al lui Dumnezeu’” (Evrei 12:2b)? În 

capitolul următor, vom vedea ce înseamnă ca Isus să fie 

Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre. 
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Capitolul 3 

UN DAR DE LA                      
DUMNEZEU 

 

Cândva am avut o conversație cu o chelneriță des-

pre cât de minunat este să trăiești în Florida, în special 

în lunile reci de iarnă. Această tânără spunea că era din 

partea de nord a țării, dar, susținea ea, „nu m-aș mai 

duce în nord nici dacă ar fi să-mi salvez sufletul”. Răs-

punsul meu a sunat în felul următor: „Ei bine, tu și eu 

suntem diferiți în acest aspect. Nici eu n-am vreo do-

rință să mă întorc în partea de nord, dar dacă la mijloc 

ar fi mântuirea sufletului meu, n-aș ezita să merg 

acolo”. 

Atunci când spunem, „n-aș face asta nici ca să-mi 

salvez sufletul”, noi vorbim în glumă. Îndrăznesc să 

spun că cei care folosesc acea expresie nu s-au gândit 

niciodată în realitate la sensul literal al cuvintelor lor. 

Acești oameni nu vorbesc în esență despre sufletele lor, 

ci doar folosesc o expresie populară. 

Dar, în secolul al XVI-lea, biserica și oamenii din 

societate erau foarte preocupați de mântuirea sufletului 

omenesc. Mărturisirea de Credință de la Westminster 
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ilustrează această preocupare, prezentând cerințele bi-

blice pentru mântuire cu anumite detalii. În capitolul 14, 

Mărturisirea prezintă elementul cheie necesar pentru 

mântuire. Titlul capitolului este „Despre Credința Mân-

tuitoare”, și începe cu aceste cuvinte: „harul credinței, 

prin care cei aleși sunt făcuți capabili să creadă spre 

mântuirea sufletelor lor, este lucrarea Duhului lui Hris-

tos în inimile lor…” 

Observați cu atenție primele patru cuvinte. Măr-

turisirea nu vorbește doar despre credință, ci ea ne în-

dreaptă atenția către „harul credinței”. Ea denumește 

credința un har pentru că o primim ca pe un dar de la 

Dumnezeu – lucru pe care nu-l putem cumpăra, câștiga 

sau merita în vreun fel. Definiția obișnuită a harului pe 

care o avem în teologie este „favoarea nemeritată din 

partea lui Dumnezeu”. Astfel, credința este o manifes-

tare a harului lui Dumnezeu. Exprimat în termeni 

simpli, cei care sunt mântuiți sunt făcuți capabili de pu-

terea de a crede, având ca finalitate mântuirea sufletelor 

lor. Credința nu este considerată o realizare a sufletului 

omenesc. În realitate, credința nu este ceva produs pe 

cale naturală de către o ființă omenească decăzută. 

În aceasta stă esența subiectului care produce atât 

de multe controverse în teologie. Pe de o parte, Dumne-

zeu cere credința, și totuși, pe de altă parte, Scriptura 

spune că nimeni nu poate avea credința mântuitoare 

dacă Dumnezeu nu face ceva supranatural pentru a-l 
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face capabil sau pentru a-l împuternici pe om să mani-

feste acea credință. 

DĂRUIEȘTE CEEA CE PORUNCEȘTI 

Acest lucru ne conduce înapoi la controversa an-

tică dintre ereticul Pelagius și Augustin de Hippo. Au-

gustin a scris o rugăciune în care a spus: „O, Doamne, 

dă-ne ceea ce ne poruncești, și poruncește ce voiești”. 

Pelagius a obiectat față de prima parte a rugăciunii. El a 

pus următoarea întrebare: „De ce Îi ceri lui Dumnezeu 

să îți dea în dar ceva ce El îți cere?” În esență, Pelagius 

spunea că, „dacă Dumnezeu cere ceva de la o persoană, 

acea persoană trebuie – dacă Dumnezeu este drept – să 

aibă capacitatea în ea însăși de a împlini acea cerință. 

Altfel, Dumnezeu ar fi nedrept”. Concluzia finală a lui 

Pelagius era că, întrucât Dumnezeu cere perfecțiunea 

din partea oamenilor, oamenii trebuie să aibă abilitatea 

de a fi perfecți fără vreun ajutor din partea harului di-

vin. Dar Augustin susținea că „noi nu putem să Îi fim 

plăcuți lui Dumnezeu dacă El nu ne ajută într-o anume 

manieră să împlinim cerințele Lui”. 

Disputa se ducea pe terenul doctrinei păcatului 

original. Augustin spunea că Dumnezeu Își prezintă ce-

rințele înaintea oamenilor care sunt decăzuți, care au 

o natură coruptă, cărora le lipsește abilitatea de a pro-

duce credința în inimile lor. Înainte de căderea lui, 

Adam avea abilitatea de a răspunde cu credință față de 
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Dumnezeu, fără vreun ajutor supranatural din partea 

harului. Dar, după cădere, conform gândirii lui Augus-

tin, omului îi lipsește acea abilitate, așa încât harul este 

o cerință preliminară absolută, un lucru de care avem 

nevoie mai înainte pentru a satisface cerințele lui Dum-

nezeu. Teologia Mărturisirii Westminster este profund 

augustiniană. Atunci când tratează credința mântui-

toare, aceasta constituie un ecou al învățăturii lui Au-

gustin și al învățăturii Bisericii de-a lungul veacurilor, 

subliniind ideea credinței necesare pentru a fi plăcuți lui 

Dumnezeu ca nefiind este ceva ce producem prin pute-

rile noastre. Pentru ca noi să avem credința mântui-

toare, Dumnezeu Duhul Sfânt trebuie să schimbe dispo-

ziția inimilor noastre. 

Teologia reformată vorbește despre ordo salutis, 

sau „ordinea în mântuire”, ceea ce este o analiză a ordi-

nii logice a evenimentelor care trebuie să se petreacă 

pentru ca o persoană să fie răscumpărată. De exemplu, 

noi spunem că suntem justificați prin credință. Aceasta 

înseamnă că o cerință logică preliminară pentru justifi-

care este credința. Așadar, în ordinea mântuirii, cre-

dința survine înaintea justificării. Credința nu este 

roada justificării, ci justificarea este rezultatul credinței. 

Dar ce anume vine înaintea credinței? În ordo salutis, 

evenimentul care precedă credința este regenerarea. 

Regenerarea este cunoscută în termeni populari 

ca „naștere din nou” sau „a fi născut din nou”. Aceasta 
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este lucrarea prin care Dumnezeu Duhul Sfânt schimbă 

dispoziția inimilor noastre în mod supranatural. În timp 

ce noi ne aflăm în starea noastră decăzută, spune Ve-

chiul Testament, avem inimi de piatră și dorim continuu 

doar ceea ce este rău (cf. Ezechiel 11:19-20; Geneza 6:5). 

Într-o modalitate asemănătoare, Noul Testament declară 

că noi suntem morți spiritual (Efeseni 2:1). Regenerarea 

se petrece atunci când Duhul Sfânt vine într-o persoană 

care este moartă spiritual și o învie spiritual. Rezultatul 

este că, pe când în trecut inima acelei persoane era ca o 

piatră – lipsită de abilitatea și de dorința de a răspunde 

față de lucrurile lui Dumnezeu – acum ea pulsează ca răs-

puns la acestea, datorită lucrării Duhului. 

Aceasta era ceea ce Isus îi spunea lui Nicodim: 

„dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împă-

răția lui Dumnezeu” și „dacă nu se naște cineva din apă 

și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu” 

(Ioan 3:3, 5). Expresia „dacă nu” este indicația a ceea ce 

noi denumim „o condiție necesară”. Isus îi spunea lui 

Nicodim că trebuie să se petreacă ceva într-o ființă ome-

nească pentru ca acea ființă să poată „vedea” Împărăția 

lui Dumnezeu, sau să „intre” în Împărăția lui Dumne-

zeu. Această condiție necesară, pe care Isus a discutat-o 

cu Nicodim, consta din experiența nașterii din nou prin 

Duhul Sfânt. 

Regenerarea înseamnă a fi născut din nou. Este un 

nou început, o nouă geneză. Noi suntem născuți în 
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această lume în stare biologică vie, dar în moarte spiri-

tuală. Pentru a deveni vii spiritual, avem nevoie de lu-

crarea supranaturală a Duhului Sfânt în inimile noastre. 

Gândirea evanghelică populară cu privire la 

această problemă este că, dacă vrei să fii născut din nou, 

ai nevoie de credință. De aceea, opinia populară este că 

credința vine înaintea regenerării. Această idee implică 

faptul că, în starea noastră decăzută, chiar dacă suntem 

încă în firea pământească, chiar dacă suntem încă morți 

în păcatele și greșelile noastre, putem totuși crede pen-

tru a putea fi făcuți noi. Totuși, această idee pare să se 

afle în contradicție cu orice lucru pe care Noul Testa-

ment îl învață despre regenerare.  

Dacă am fi lăsați la latitudinea abilităților noastre, 

în starea noastră de moarte spirituală, noi nu ne-am în-

drepta niciodată ființele către lucrurile lui Dumnezeu.  

Și este exact ceea ce Isus spune: „nimeni nu poate 

să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu” (Ioan 

6:65). Motivul ultim pentru care unii oameni răspund 

cu credință la Evanghelie, iar alții nu, este că unii sunt 

regenerați de Duhul Sfânt, în timp ce alții nu. Aspectul 

dificil al acestei doctrine este că Dumnezeu Duhul Sfânt 

nu îi înviază spiritual pe toți oamenii. Și tocmai asta este 

ceea ce îi face pe mulți să se poticnească de această idee.  

Dacă credința mântuitoare este darul lui Dumne-

zeu Duhul Sfânt, și dacă Dumnezeu cere acel dar ca o 
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condiție spre mântuire, de ce nu le dă El acest dar tutu-

ror? 

CREDINȚA IMPLICĂ ALEGEREA 

Acest lucru ne conduce către doctrina alegerii. 

Credința mântuitoare este legată de alegere încă din 

prima propoziție a capitolului „Despre Credința Mântu-

itoare” din Mărturisirea de Credință de la Westminster: 

„harul credinței, prin care cei aleși sunt făcut capabili să 

creadă spre mântuirea sufletelor lor, este lucrarea Du-

hului lui Hristos în inimile lor…” Această afirmație in-

dică faptul că nu toți sunt făcuți capabili să fie credinci-

oși, ci doar cei cărora Dumnezeu hotărăște să le dea da-

rul acesta. În aceasta stă esența doctrinei alegerii. 

Când Pavel le-a explicat romanilor această doc-

trină, el a anticipat un răspuns frustrat din partea lor. 

El scria astfel: „Deci ce vom zice? Nu cumva este ne-

dreptate în Dumnezeu? Nicidecum!” (Romani 9:14). 

Trebuie să ne amintim că Dumnezeu a hotărât ca El să 

aibă îndurare față de cine dorește să aibă îndurare, și că 

El nu este niciodată obligat să le dea darul harului Său 

în mod egal tuturor oamenilor (cf. Exod 33:19; Romani 

9:15). Cel mai mare act de îndurare pe care Dumnezeu 

îl face este să îi dea cuiva darul credinței. 

Efeseni 2 este unul dintre cele mai importante pa-

saje biblice pe acest subiect. Pavel începe acest capitol 

prin a scrie: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele 



56 CE ESTE CREDINȚA?  |  R.C. SPROUL 

voastre, în care trăiați odinioară, după 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, și eram din fire copii ai mâniei, ca 

și ceilalți” (Efeseni 2:1-3). Apostolul spune că, deși creș-

tinii au, alături de întreaga rasă omenească, o umanitate 

comună, decăzută, coruptă, ei totuși au primit acest be-

neficiu de nedescris, anume învierea spirituală, prin ha-

rul lui Dumnezeu, așa încât au fost redirecționați de la 

umblarea după poftele firii pământești și după dorințele 

acestei lumi. Cu alte cuvinte, credincioșii au fost răs-

cumpărați în timp ce erau încă morți și din fire copii ai 

mâniei, la fel ca orice alți oameni. 

Dar Pavel continuă spunând: „Dar Dumnezeu, 

care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare 

cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile 

noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin 

har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună și ne-a 

pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos 

Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogă-

ție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos 

Isus” (Efeseni 2:4-7). După care vine următorul pasaj: 

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta 

nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 

2:8). 
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Un întreg domeniu al controversei teologice se 

concentrează pe ceea ce Pavel ne spune prin afirmația: 

„aceasta nu vine de la voi”. Ce anume nu este de la noi? 

Harul este ceea ce nu e produs de noi? Sau credința? 

Mulți credincioși spun: „Recunosc că nu am cre-

dință fără har, și evident că harul nu este ceva care vine 

de la mine, ci de la Dumnezeu. Așadar, am nevoie de 

ajutorul harului, dar motivul pentru care unii oameni 

sunt mântuiți iar alții nu, este că unii răspund afirmativ 

ofertei harului, în timp ce alți oameni o resping”. Așa-

dar, cineva poate interpreta acest pasaj având sensul că 

noi suntem mântuiți pentru că avem credință în oferta 

harului, ofertă care nu vine din noi înșine, ci de la Dum-

nezeu. 

Totuși, la ce se referă expresia „nu vine de la voi”? 

La har sau la credință? 

Conform tuturor regulilor gramaticii grecești, 

există un singur răspuns posibil la acea întrebare. În 

structura gramaticală a acestui text, antecedentul cu-

vântului aceasta este cuvântul credința. Apostolul spune 

că noi suntem mântuiți prin har, prin credință, și că 

această credință prin care suntem mântuiți nu vine de 

la noi, ci este darul lui Dumnezeu. 

Atunci când ne gândim la bogățiile îndurării di-

vine prin care am fost răscumpărați și când contemplăm 

la faptul că până și credința prin care suntem mântuiți 
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n-a venit din firea sau din voința noastră, ci ca rezultat 

direct al intervenției supranaturale în viețile noastre, 

acest lucru ne așează pe genunchi, într-o atitudine de 

recunoștință și mulțumire față de Dumnezeu. 

Nu toți avem aceeași poveste a vieții atunci când 

ne uităm la experiența convertirii noastre. Dar știm că 

nu L-am primit pe Hristos prin firea noastră pămân-

tească. Știm că a fost nevoie de lucrarea interioară a lui 

Dumnezeu Duhul Sfânt care ne-a schimbat din aceia 

care erau împotrivitori față de lucrurile lui Dumnezeu 

în acei oameni care găsesc plăcere în acestea. El ne-a 

înviat și ne-a dat darul credinței, prin care noi Îl credem 

pe Hristos. 
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Capitolul 4 

ÎNTĂRIȚI PRIN                          
CUVÂNT 

 

John Wesley, fondatorul metodismului, a mărturi-

sit că experiența convertirii sale s-a petrecut după ce a 

fost ordinat ca preot. Se afla la o întâlnire pe strada Al-

dersgate din Londra, ascultând o predică din Romani și, 

pe când asculta cuvintele Scripturii – cuvinte pe care le 

auzise de multe ori până atunci – a simțit dintr-o dată 

cum inima lui a fost „curios de caldă”. El a atribuit acel 

eveniment convertirii sale la Hristos. În mod asemănă-

tor, în timp ce trăia o viață de păcătoșenie neînfrânată, 

Augustin a auzit niște copii jucându-se în grădină și cân-

tând refrenul „Tolle lege, tolle lege”, care avea sensul de 

„pune mâna și citește”. Atunci și-a ridicat privirea și a 

văzut un manuscris cu un text din Romani. Când l-a des-

chis, privirea i-a fost ațintită asupra textului din Romani 

13:13-14: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în che-

furi și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în 

certuri și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hris-

tos, și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca 

să-i treziți poftele”. Dintr-o dată, Cuvântul lui Dumne-

zeu i-a străpuns inima, și el a răspuns la Evanghelie. 
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În propria mea convertire, un tânăr mi-a citat un 

verset din cartea Eclesiastul: „Ori încotro ar cădea co-

pacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul 

unde cade, acolo rămâne” (11:3). Probabil că sunt sin-

gura persoană din istorie care a fost convertită prin acel 

verset, dar acea imaginea unui copac căzut mort pe co-

vorul de frunze al pădurii – inert, putred, nemaiprodu-

când roade, inutil – mi-a oferit o imagine a vieții mele. 

M-am văzut ca un copac putred, iar Dumnezeu a folosit 

acel verset pentru a mă trezi la credința mântuitoare. 

Toate aceste experiențe ale convertirii, atât de dife-

rite, au un lucru în comun: rolul Cuvântului lui Dumne-

zeu. Multe mii, dacă nu chiar milioane de credincioși pot 

să mărturisească asupra felului în care Duhul Sfânt a lu-

crat în viețile lor prin puterea tăioasă și pătrunzătoare a 

Cuvântului. Scripturile sunt absolut vitale în procesul 

prin care Duhul ne dă și ne întărește credința creștină.  

ALEGEREA ȘI ÎNFIEREA 

În capitolul anterior, am privit la Efeseni 2, unde 

Pavel arată faptul că primim credința ca dar de la Dum-

nezeu. În primul capitol al Epistolei, Pavel conectează în 

mod evident alegerea divină și înfierea noastră de către 

Dumnezeu. Versetele de început din Efeseni spun: „Bi-

necuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 

Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de bine-

cuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În 
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El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca 

să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dra-

gostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin 

Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda 

slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui” 

(Efeseni 1:3-6). 

Alegerea este lucrarea suverană de predestinare 

făcută de Dumnezeu, expresia supremă a harului și în-

durării Sale. Ea este actul prin care, din veșnicie, Dum-

nezeu a hotărât să-i facă pe unii oameni lucrarea Sa în 

Hristos, creați pentru a se asemăna chipului lui Hristos, 

spre slava Sa, conform cu voia Sa suverană și cu planul 

Său de a ne face acceptați înaintea Lui. Noi știm că, fără 

credință, nu suntem primiți de Dumnezeu, dar El ne 

face acceptabili înaintea Lui prin darul credinței, care 

conduce la justificarea noastră. Așadar, în acest text, Pa-

vel vorbește despre slava harului și a îndurării lui Dum-

nezeu, prin care El împlinește aceste cerințe. 

În versetul 13 din capitolul 1, Pavel face următorul 

comentariu: „și voi, după ce ați auzit cuvântul adevăru-

lui (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El, și ați 

fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit”. As-

tfel, noi suntem născuți din nou, auzim Cuvântul lui 

Dumnezeu, credem, suntem justificați, suntem înfiați și 

suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri 

sunt parte din ordinea lucrării lui Dumnezeu de răs-

cumpărare în noi. 
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Ceea ce aș vrea să subliniez în special din Efeseni 

1:13 este legătura dintre credința în Hristos și auzirea 

Cuvântului lui Dumnezeu. În capitolul anterior, am pri-

vit la o parte din capitolul „Despre Credința Mântui-

toare” din Mărturisirea Westminster. Acea afirmație 

spunea: „Harul credinței, prin care cei aleși sunt făcuți 

capabili să creadă spre mântuirea sufletelor lor, este lu-

crarea Duhului lui Hristos în inimile lor…” Dar fraza nu 

se sfârșește aici, ci continuă spunând: „…și este produsă 

în mod obișnuit prin lucrarea Cuvântului”. Acest lucru 

se potrivește afirmației biblice care spune că „astfel, 

credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cu-

vântul lui Hristos” (Romani 10:17). 

Am văzut deja cum credința vine prin regenerare, 

care este lucrarea Duhului Sfânt în suflet. Dar modali-

tatea obișnuită prin care Duhul Sfânt operează asupra 

oamenilor morți spiritual și le dă darul credinței constă 

din predicarea Cuvântului. Există o deosebire în Noul 

Testament între Cuvânt și Duhul, dar niciodată o sepa-

rare – Duhul lucrează cu și prin Cuvânt, niciodată îm-

potriva Cuvântului. Dumnezeu însoțește cu putere pro-

povăduirea Cuvântului, prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Duhul a inspirat Cuvântul atunci când a fost scris la în-

ceput. Astăzi, chiar îl folosește pentru a ne ilumina, și îl 

aplică sufletelor și inimilor noastre. 

Astfel, credința este un dar de la Dumnezeu, pro-

dusă prin Duhul Sfânt, iar calea obișnuită prin care ne 
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este dată este prin Cuvânt. Isus a spus că El va trimite 

Duhul Sfânt pentru a ne convinge de adevăr, de nepri-

hănire și de păcat (Ioan 16:7-11), și El face acest lucru 

prin Cuvântul Său. 

CĂUTAREA PRIN ASCULTARE 

Legătura lui Pavel făcută între credința mântui-

toare și planul veșnic de alegere al lui Dumnezeu cau-

zează confuzie mare în mințile multor oameni. Cândva 

am fost întrebat următorul lucru: „De ce ar trebui să as-

cult la predicatori sau să merg la biserică? Dacă sunt 

ales, sunt mântuit. Dacă nu sunt ales, nu voi fi mântuit, 

așa că nu este nimic de făcut”. Replica mea a fost urmă-

toarea: „Poți ști în această viață dacă ești ales sau nu. 

Poți să te asiguri de chemarea și alegerea ta, așa cum ne 

spune apostolul Petru, dar nu poți fi sigur în această 

lume de faptul că nu ești ales, pentru că orice persoană 

care este aleasă și a venit la credința mântuitoare, a avut 

o perioadă din viața ei când nu era în credință”. I-am 

dat exemplul lui Wesley care, înainte ca inima lui să fie 

înnoită, se poate să fi gândit că nu era ales, întrucât nu 

era credincios, iar alegerea sa nu fusese încă împlinită. 

În mod asemănător, alegerea lui Augustin n-a ajuns să 

fie materializată până când el n-a deschis Biblia și a citit 

acel pasaj din Romani, în grădina sa. Un om poate să nu 

vină la credință decât când se află pe patul de moarte, și 

abia atunci să fie cu adevărat convertit. Așa că, chiar 

dacă o persoană este lipsită de credință întreaga ei viață, 
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acest lucru nu este o dovadă că nu se numără printre 

aleși. 

Această persoană a continuat argumentând astfel: 

„Dacă nu pot să produc credința prin mine însumi, de ce 

ar trebui să mă mai neliniștesc? Și de ce să merg la bise-

rică?” I-am spus că „tocmai acesta este motivul pentru 

care ar trebui să mergi la biserică”. În răspunsul meu, l-

am îndreptat către învățătura lui Jonathan Edwards asu-

pra acestui aspect important. Edwards era probabil cel 

mai vehement apărător al doctrinei predestinării care se 

născuse vreodată pe pământ american, dar el și-a dezvol-

tat doctrina căutării pentru a-i ajuta pe cei care întrebau: 

„Ce mai pot face, dacă totul ține de Dumnezeu?” Edwards 

replica în felul următor: „Poți căuta”. 

Este important să observăm că Edwards nu vorbea 

despre o căutare a credinciosului, de efortul acelora care 

sunt îndrăgostiți de Hristos și care caută o cunoaștere 

mai mare a Lui. Edwards le spunea însă oamenilor lui:  

„Nu știți dacă sunteți aleși sau nu. Știți însă că, dacă 

nu aveți credință, veți merge în Iad. Știți că este spre 

folosul vostru să vedeți dacă puteți avea vreo capa-

citate de a manifesta credință, și știți că modalitatea 

obișnuită prin care Dumnezeu îi aduce pe oameni la 

credința mântuitoare este prin predicarea Evanghe-

liei. Așadar, chiar dacă n-aveți nicio dragoste pentru 

Dumnezeu și umblați după interesele inimilor voas-

tre pământești – interesele voastre egoiste iluminate 

– lucrul înțelept pe care trebuie să-l faceți este să vă 
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așezați pe calea harului. Adică să vă așezați acolo 

unde mijloacele harului sunt în mod obișnuit con-

centrate, iar aceste mijloace însoțesc predicarea Cu-

vântului lui Dumnezeu. Este spre folosul vostru să 

faceți acest lucru, chiar dacă vi se pare plictisitor, 

odios sau dezgustător. Poate că Dumnezeu, în îndu-

rarea Lui, va străpunge inimile voastre atunci când 

veniți să ascultați Cuvântul Lui”. 

Eu cred că acesta este un sfat înțelept. Dacă nu ești 

credincios, te rog, nu concluziona că nu ai nimic de făcut 

pentru că ai putea să nu te numeri printre cei aleși. 

Există ceva ce poți face chiar acum cu privire la starea 

ta. Poți să mergi acolo unde este propovăduit Cuvântul 

lui Dumnezeu, chiar dacă motivațiile tale sunt complet 

egoiste. Fă acest lucru! Dacă ai cea mai mică fărâmă de 

înțelepciune, vei alerga către aceste locuri. 

ÎNTĂRIND CREDINȚA 

După ce a afirmat că „harul credinței... este pro-

dus în mod obișnuit prin lucrarea Cuvântului”, Mărtu-

risirea Westminster adaugă următoarele lucruri privind 

credința mântuitoare: „prin care crește și este întărită, 

prin administrarea sacramentelor și prin rugăciune”. 

Teologia reformată nu vorbește niciodată despre 

vreo creștere în justificare, pentru că justificarea este 

întemeiată pe neprihănirea lui Hristos, și nu există ni-

mic ce noi putem face pentru a crește acea neprihănire 

sau acel merit. Ea este deja perfectă. Nu-i putem adăuga 
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nimic și nici nu putem să o diminuăm cu ceva. Totuși, 

Biblia vorbește despre credința care crește. În fapt, ea 

poate crește și poate scădea, chiar dacă nu poate fi vre-

odată distrusă. Credința noastră în Dumnezeu trece 

prin vremuri secetoase, atunci când strigăm: „Cred, 

Doamne! Ajută necredinței mele!” (Marcu 9:24). În anu-

mite perioade, credința prin care ne alipim de Hristos 

poate fi mai puternică sau mai slabă. Autorii Mărturisi-

rii Westminster erau preocupați să prezinte modalități 

prin care credința poate fi întărită. Credința prin care 

suntem mântuiți poate fi mică precum o sămânță de 

muștar, dar acea credință, oricât de mică ar putea fi la 

început, poate crește și poate deveni tot mai puternică, 

așa încât să ajungem tot mai roditori în viețile noastre 

de creștini. 

Dar nu doar că începuturile credinței depind de 

harul supranatural al lui Dumnezeu, ci și întărirea acelei 

credințe depinde de harul sfințitor al lui Dumnezeu. 

Ceea ce noi denumim „mijloace ale harului”, acele „in-

strumente” prin care harul ne este dat, sunt foarte im-

portante. Care sunt aceste mijloace? 

Am început deja să analizăm unul dintre ele – lu-

crarea Cuvântului. Cu cât mă expun mai mult Cuvântu-

lui lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi credința mea. 

În același fel, dacă sunt neglijent în citirea Scripturilor, 

mă expun la avalanșa de idei din lumea seculară, lucru 

care va slăbi flacăra credinței mele. Așadar, trebuie să 
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mă întorc la Cuvânt. Pe când citesc Scripturile și spun, 

„da, acest lucru este adevărat”, sufletul meu este întărit. 

Iată de ce avem nevoie să ne aflăm în biserică în fiecare 

duminică dimineață și să nu neglijăm adunările noastre 

(Evrei 10:24-25). Noi avem nevoie disperată de aceste 

momente pentru a ne concentra atenția la auzirea Cu-

vântului lui Dumnezeu. 

Dacă aș fi crezut că roada predicării mele ar fi 

depins de o singură predică, aș fi părăsit lucrarea într-

o stare de disperare abjectă. Într-o anumită perioadă, 

am predicat săptămânal o lecție biblică de o oră. În fi-

ecare săptămână am pus o întrebare legată de ce pre-

dicasem în săptămâna anterioară, și majoritatea oame-

nilor nu-și mai amintiseră ce spusesem. Din nefericire, 

în acel context nu mă puteam bucura de situația dintr-

un seminar teologic, când le dădeam teme studenților 

mei, așa încât ei să poată să-și revadă materialul, să se 

uite peste note și să analizeze conținutul. Drept rezul-

tat, majoritatea conținutului predat în clasa de studiu 

biblic din fiecare săptămână nu avea să fie reținut. 

Dacă acesta este rezultatul predicării timp de o oră, ce 

s-ar alege de o predică de 30 de minute? Ce impact ar 

putea avea aceasta asupra oamenilor? Uneori pot să 

predic un mesaj pe care l-am mai predicat cu doi ani în 

urmă, și nimeni să nu observe. Eu îmi fac probleme le-

gat de repetarea unor predici, dar oamenii obișnuiesc 

să spună: „O, ai mai predicat asta anterior? Poate că 
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am lipsit atunci”. Această situație este uneori dificilă 

pentru predicatori. 

Ceea ce mă încurajează este faptul că știu că Dum-

nezeu a ales predicarea ca mijloc al Său pentru a trezi 

oamenii la credință și pentru a-i întări în credința lor. 

El a promis că acest Cuvânt al Său nu se va întoarce fără 

rod (Isaia 55:11). Chiar dacă mulți creștini nu-și pot 

aminti trei predici pe care le-au auzit în decursul vieților 

lor, totuși, de fiecare dată când aud Cuvântul lui Dum-

nezeu – chiar dacă gândurile lor mai rătăcesc câteodată 

– Cuvântul lui Dumnezeu are un impact asupra lor. 

Acesta este un mijloc al harului. 

SACRAMENTELE ȘI RUGĂCIUNEA 

Mărturisirea Westminster indică de asemenea 

faptul că administrarea sacramentelor este utilă, pentru 

că sacramentele Botezului și Cinei Domnului sunt mo-

dalități tangibile, demonstrative (non-verbale) ale Cu-

vântului lui Dumnezeu. Ele sunt demonstrații ale ade-

vărului Evangheliei care au impact nu doar asupra min-

ților noastre, ci și asupra simțămintelor noastre. Sacra-

mentele întăresc și cresc credința noastră pentru că ele 

întăresc Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ultimul lucru menționat în citatul din Mărturisire 

se referă la rugăciune. Rugăciunea este unul dintre mij-

loacele cele mai importante ale harului care ne stau la 

dispoziție spre întărirea credinței noastre. Rugăciunea 
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nu este spre beneficiul lui Dumnezeu. Noi nu ne rugăm 

pentru a-I da informații lui Dumnezeu, pe care altfel El 

nu le-ar avea. Nu ne rugăm pentru a-I oferi sfatul nostru 

lui Dumnezeu, așa încât El să-și îmbunătățească stăpâni-

rea asupra universului. Dimpotrivă, rugăciunea este spre 

beneficiul nostru. Este o modalitate dată de Dumnezeu 

prin care să ne petrecem timp cu El, să-L lăudăm, să-I 

mulțumim, și să-I aducem cererile noastre. După aceea, 

după ce ne ridicăm de pe genunchii noștri, noi avem ochii 

ațintiți către providența lucrării lui Dumnezeu în viețile 

noastre. Pe scurt, Îl vedem pe Dumnezeu cum răspunde 

rugăciunilor noastre. Dar ce rezultat aduce aceasta în ce 

privește credința noastră? O întărește. Iată de ce rugăciu-

nea este un mijloc al harului foarte important. 

Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu este de o im-

portanță vitală pentru credința noastră. Din acest mo-

tiv, mulți vrăjmași ai credincioșiei Sfintelor Scripturi 

din zilele noastre sunt un pericol pentru turme. Pot 

exista chiar oameni care se presupune că sunt lideri ai 

bisericii, dar care opresc accesul poporului lui Dumne-

zeu la cele mai importante mijloace ale harului pe care 

le au la îndemână, spre întărirea credinței lor. 

Ai înaintea ta o alegere: poți să asculți la vocea cri-

ticilor Bibliei, sau poți să vii la Scripturi. Duhul Sfânt nu 

promite niciodată să lucreze prin cuvintele criticilor. 

Dar El lucrează în sufletul tău prin citirea și studierea 

Cuvântului Său sacru. 



70 CE ESTE CREDINȚA?  |  R.C. SPROUL 

Atunci când te lupți cu îndoieli privind credința ta, 

când înfrunți noaptea întunecată a sufletului, când nu 

ești sigur unde te afli în ce privește lucrurile lui Dumne-

zeu, aleargă la Scripturi. Prin acele pagini îți va vorbi 

Duhul Sfânt, va sluji sufletului tău și îți va întări cre-

dința pe care El ți-a dat-o de la bun început. 

 

 

 

  



71 

DESPRE AUTOR 
 

Dr. R.C. Sproul a fost fondatorul și președintele 

Ligonier Ministries, păstorul fondator al Saint Andrew’s 

Chapel din Sanford, Florida, primul președinte al Refor-

mation Bible College și redactor șef al revistei Tabletalk. 

Programul său radio intitulat Renewing Your Mind, este 

transmis zilnic pe sute de posturi de radio din întreaga 

lume și poate fi ascultat online.  

El a fost autorul a peste 100 de cărți, printre care 

The Holiness of God, Chosen by God, și Everyone’s a 

Theologian. 

El a fost recunoscut în lume ca argumentele sale 

articulate în apărarea ineranței Scripturii și a nevoii ca 

poporul lui Dumnezeu să fie întemeiat convingător în 

Cuvântul Lui. 

  



 

  



 

 



 

 

  



 

         MAGNA GRATIA 
                        Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își 
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