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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumne-

zeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul 

unei perioade de circa 1600 de ani. Duhul Sfânt l-a inspirat pe fiecare 

dintre autori să transmită mesajul lui Dumnezeu fără eroare.  

În zilele noastre s-au ridicat mulți învățători falși care au adunat 

în jurul lor mulțimi de ucenici, și tot ceea ce ei fac este să distorsioneze 

adevărul biblic și să îl arunce în obscuritate. În fața acestor provocări, 

cum ar trebui să redescoperim noi adevărul neschimbător al lui Dum-

nezeu și cum ar trebui să îl promovăm? În primul rând, prin a studia 

atent Cuvântul lui Dumnezeu, și apoi prin a lua aminte la glasul puter-

nic și hotărât al predicatorilor credincioși și evlavioși din secolele ante-

rioare, inclusiv al multora dintre aceia care au propovăduit adevărul 

lui Dumnezeu cu toată credincioșia de la momentul Reformei protes-

tante încoace. 

Volumul de față conține fragmente din predicile și scrierile unora 

dintre acești bărbați credincioși, care au vorbit într-un singur glas fie-

cărei noi generații, susținând adevărul biblic al Evangheliei harului cu 

toată convingerea, claritatea, îndemânarea și puterea. 
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1 
O VESTE DIN CER 

 

THOMAS BOSTON 
 

Evanghelia este o veste din cer care este trimisă pentru a fi crezută 

și în care să ne punem nădejdea pentru mântuire. În primul rând, vom 

privi la Evanghelie sub aspectul unei vești, în general. 

1. Avem de-a face, iată, cu subiectul unei vești sau lucrul care este 

vestit, care presupune un scop, o acțiune sau un eveniment, ce este ade-

vărat sau fals. Subiectul veștii Evangheliei este o dragoste, un scop care 

se găsește în Dumnezeu spre mântuirea păcătoșilor dintre oameni (2 Ti-

motei 1:9-10). Așa a fost vestea Evangheliei transmisă pentru prima dată 

lumii (Geneza 3:25). Este vestea unui act al harului și bunătății lui Dum-

nezeu, în favoarea oamenilor, prin care El le-a dat pe Fiul Său care să le 

slujească drept Mântuitor (Ioan 3:26; Isaia 9:6). Totodată, în El le-a dat 

viața veșnică (1 Ioan 5:11). Vestea evenimentului morții lui Hristos pen-

tru păcătoși și a Hristosului crucificat fiind gata pentru a Se uni cu păcă-

toșii (Matei 22:4) este un subiect de maximă importanță. 

2. Apoi avem de-a face cu un loc de unde pleacă această veste. Iar 

acest loc este cerul, sânul Tatălui. De aceea, Evanghelia este denumită 



EVANGHELIA HARULUI 

= 14 = 

„cerească” (Ioan 3:12), descoperită din inima Tatălui. Locul de origine 

al acestei vești este locul tranzacției făcute, aflat la o oarecare distanță 

de locul unde ea este proclamată. 

Așadar,  

(1) Evanghelia este o veste din cer, acolo unde a fost concepută o 

lucrare înrădăcinată în dragoste, unde a fost dat darul Fiului și de unde 

El a venit pentru a muri pentru păcătoși, acesta fiind și locul unde El 

este gata să se unească cu ei. Evanghelia poate fi vestită de la un colț al 

pământului la celălalt, așa cum s-a petrecut de la Ierusalim către tot 

restul lumii (Isaia 2:3; Luca 24:47), dar ea, la origine, provine din cer 

(Luca 2:23-14). 

(2) Evanghelia este vestea bună provenită dintr-o țară de departe 

și, ca atare, ea trebuie să fie acceptabilă ca și apa rece pentru cel însetat 

(Proverbe 25:25). Dar, pe cât se află mai departe o țară de unde ne vine 

o veste, pe atât ne considerăm mai puțin vizați de ea. Așa tratează oa-

menii firești vestea Evangheliei. Dar, oricât de departe ar fi această 

țară, trebuie să ne petrecem veșnicia în ea, altfel ne-o vom petrece în 

Iad. Din acest motiv, ea ne vizează îndeaproape. 

3. Esența veștii se referă la lucruri nevăzute de cei către care ea este 

trimisă. Așa este și esența veștii Evangheliei. Ceea ce ți se vestește în 

Evanghelie se referă la un Dumnezeu nevăzut (Ioan 1:18), un Mântuitor 

nevăzut (1 Petru 1:8) și lucruri nevăzute (2 Corinteni 4:18). Așadar, 

Evanghelia face obiectul credinței, nu al vederii (Evrei 11:1). Noi o pri-

mim prin auzire, nu prin vedere (Isaia 55:3). Nu este ceva ce noi cre-

dem ca urmare a vederii naturale, ci pe baza mărturiei Altuia, adică a 

lui Dumnezeu. De aceea, lumea aceasta carnală se bazează pe lucruri 

văzute (Psalmii 4:6), dar este greoaie în a crede Evanghelia. 

4. De asemenea, există un vestitor sau vestitori. În acest caz, vestea 

este adusă de mai multe persoane. Dar, 
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(1) Primul vestitor este un martor ocular, adică Isus Hristos. Hris-

tos Însuși a fost Cel ce a adus vestea Evangheliei (Evrei 2:3). Cine putea 

să facă această slujire mai bine (Ioan 1:18)? Ceea ce El a vestit, a și văzut 

și, de aceea, ne dă mărturia Sa cu privire la adevărul Evangheliei, pe 

baza faptului că El a fost martor ocular (Ioan 3:11). De aceea, El ne este 

prezentat ca Martorul credincios și adevărat (Apocalipsa 3:14) care a 

fost participant din veșnicie la întreg planul care ne este descoperit în 

Evanghelie. 

(2) Profeții, apostolii și slujitorii Evangheliei. Ei sunt cel de-al doi-

lea grup al vestitorilor. Primii L-au urmat imediat pe Hristos, după care 

au venit și ceilalți. 

5. În ultimul rând, există o manifestare a lucrului vestit față de cei 

cărora le este făcută cunoscută vestea. Așa este harul lui Dumnezeu ma-

nifestat față de sărmanii păcătoși, prezentat înaintea lor prin Evanghe-

lie (2 Timotei 1:9-10). Această veste nu mai este ținută secretă înaintea 

lor, ci ei sunt făcuți să cunoască scopul, acțiunea și evenimentele care 

privesc mântuirea lor. Evanghelia se deschide și descoperă secretul ha-

rului lui Dumnezeu față de păcătoși prin metoda comunicării ei, chiar 

întreg planul de mântuire, care a fost ascuns în inima lui Dumnezeu 

din veșnicie (Ioan 1:18). 

Ne vom uita acum la vestea Evangheliei și la nădejdea în ea: 

1. Evanghelia este o veste din cer care privește mântuirea sărmani-

lor păcătoși din păcate (Matei 1:21) și de la mânia lui Dumnezeu (Ioan 

3:16). Ea este obținută cu un mare preț, dar pusă la dispoziția ta fără 

plată, prin cuvântul promisiunii, astfel încât poți să intri fără plată în 

posesia ei (Isaia 55:1). Această veste, odată adusă la cunoștința păcăto-

sului, este însușită prin credință drept o veste adevărată, omul crezând 

că Dumnezeu a spus-o, și punându-și nădejdea în ea ca într-un lucru 

bun, bizuindu-și propria mântuire pe ea. Astfel, sufletul Îl îmbrățișează 
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cu toată dorința pe Mântuitorul și mântuirea care îi este adusă prin 

această veste, la fel cum un om aflat pe punctul de a se îneca se agață 

de frânghia care îi este oferită ca să îl scoată din apele învolburate. 

2. Evanghelia este vestea unui Hristos crucificat, dat pentru păcă-

toși ca instrumentul cerului spre mântuirea lor. Ea este proclamată prin 

autoritatea cerului, afirmând că Hristos a murit și că, prin moartea Lui, 

El a cumpărat viața și mântuirea pentru copiii pierduți ai lui Adam și 

că fiecare dintre ei au, de aceea, acces liber și deplin la El (Matei 22:4). 

De îndată ce credința își pune nădejdea în această veste, considerând-

o bună și adevărată, sufletul concluzionează că „Mântuitorul este al 

meu”, și se bizuie pe El pentru tot ceea ce moartea Lui a procurat, în 

mod particular pentru viață și mântuire (1 Corinteni 2:2). 

3. Evanghelia este o veste a neprihănirii prin care noi, cei vinovați, 

putem sta înaintea unui Dumnezeu Sfânt. „În ea este descoperită o ne-

prihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la cre-

dință, după cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credință’” (Ro-

mani 1:17). Prin credință, omul crede că există o astfel de neprihănire, 

că ea este suficientă pentru a-i acoperi toate păcatele, și că această ne-

prihănire îi este oferită spre a se bizui pe ea. Astfel, credinciosul își 

pune nădejdea în ea, considerând-o neprihănirea proprie înaintea lui 

Dumnezeu, renunțând la orice altă neprihănire și făcându-se depen-

dent doar de neprihănirea lui Hristos (Galateni 2:16). 

4. Evanghelia este vestea unei iertări oferită sub pecetea măreață a ce-

rului, în Hristos, tuturor celor care o vor primi în El. „Să știți dar, fraților, 

că în El vi se vestește iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El 

de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise” (Fap-

tele Apostolilor 13:38-39). Această iertare este proclamată deschis prin au-

toritatea cerului, deplin și gratuit, fără excepție, oricărui om pierdut al ra-

sei lui Adam, înaintea căruia vestea este așezată. Prin credință, sufletul 

crede această veste drept adevărată și o aplică propriei persoane, spunând, 
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„Această iertare este pentru mine! Este bună și potrivită situației mele. De 

aceea, mă voi bizui pe acest cuvânt al harului spre iertarea mea, căci acesta 

este Cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate să mintă.” 

5. Evanghelia este o veste a unui Medic ce vindecă în mod infailibil 

toate bolile sufletului (Matei 9:12-13; Evrei 7:26), care face aceasta fără 

plată (Osea 14:4) și care nu respinge pe nici unul dintre pacienții Lui 

(Ioan 6:37). Sufletul crede această veste, o aplică în cazul său și spune, 

„Voi crede în El spre îndepărtarea inimii mele de piatră, spre curățarea 

mea de răul căderii mele în păcate, de zelul meu după corupție morală, 

de problema continuă a poftelor care mă domină și a leproziei univer-

sale a corupției naturii mele”.  

6. Evanghelia este vestea unei sărbători pentru sufletele înfometate 

(Isaia 25:6), la care toți sunt bineveniți, Hristos Însuși fiind Cel ce a pregătit-

o și care constă și în hrana însăși (Isaia 55:2). Obosit de cojile lucrurilor tre-

cătoare și crezând această veste, sufletul se hrănește din Hristos, a Cărui 

carne este cu adevărat hrană și al Cărui sânge este cu adevărat băutură, cre-

zând și aplicând propriei persoane tot ceea ce Hristos a fost, a făcut și a su-

ferit, acestea fiind temelia și izvorul din care sufletul își trage beneficiul, și 

care înseamnă să se hrănească, prin credință, dintr-un Mântuitor crucificat. 

7. Evanghelia este vestea unei comori (2 Corinteni 4:7). În ea se 

găsesc promisiuni prețioase – în mijlocul lor aflându-se Hristos cel pre-

țios, cu meritele Sale – promisiuni prețioase, ca aurul: „Te sfătuiesc să 

cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine 

albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; 

și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi” (Apocalipsa 3:18). 

Ogorul în care această comoară este ascunsă poate fi al tău. Evanghelia 

îți oferă legământul ca pe acel ogor. Credința nădăjduiește în această 

veste, iar sufletul se agață de acest legământ și își pune încrederea în 

întregime în comoara ascunsă acolo, pentru plata întregii sale datorii, 
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pentru susținerea sa de-a lungul vieții și a morții, și pentru obținerea 

fericirii veșnice. 

8. Evanghelia este vestea unei victorii câștigate de Isus Hristos asupra 

păcatului, Satanei, morții și a lumii, și aceasta spre beneficiul tuturor celor 

care se vor alătura gloriosului Cuceritor (Psalmii 98:1). Credința se bizuie 

pe această veste, iar sufletul se încredințează ei spre biruința sa asupra 

tuturor vrăjmașilor amintiți, ca și cum aceștia ar fi niște inamici deja în-

vinși (1 Ioan 5:4).  

9. În ultimul rând, Evanghelia este vestea unei păci cumpărate prin 

sângele lui Hristos pentru sărmanii păcătoși (Efeseni 2:14). Credința își 

pune nădejdea în ea și, în acest fel, sufletul vine înaintea lui Dumnezeu 

ca înaintea unui Tată împăcat în Hristos, își aduce cererile și rugăciu-

nile înaintea tronului de har, fiind convins că, între cer și el, comunica-

rea este deschisă… 

Acest lucru ne arată că Evanghelia este mijlocul stabilit de Dumne-

zeu spre mântuirea păcătoșilor. De aceea, ea este denumită „Evanghe-

lia mântuirii noastre” (Efeseni 1:13) și cea care „ne aduce mântuire” 

(Tit 2:11). Iluminarea naturală nu reprezintă mijlocul extern sau instru-

mentul mântuirii, căci ea nu aduce nicio veste despre Hristos (Faptele 

Apostolilor 4:12). Nici Legea nu este, căci ea este slujitorul morții și al 

condamnării (2 Corinteni 3:7, 9) – ci doar Evanghelia. Doar în Evan-

ghelie este descoperită o neprihănire pentru cei păcătoși (Romani 1:16-

17), și doar în ea este dăruit Duhul Sfânt păcătoșilor morți (Galateni 

3:2). A ignora Evanghelia, așadar, înseamnă a respinge singurul mijloc 

de mântuire. De aceea, este bine să știi că viața ta stă în Evanghelie și 

că nu există mântuire decât prin credința în vestea Evangheliei. 

Extras din „The Unsuccessfulness of the Gospel...”, parte a The Complete Works 

of Thomas Boston, Vol. 10, republicată de Richard Owen Roberts Publishers. 
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2 
CARE ESTE MESAJUL                

EVANGHELIEI?  
 

J.I. PACKER 
 

Într-un cuvânt, mesajul evanghelistic este Evanghelia lui Hristos și 

a Lui răstignit, mesajul despre păcătoșeniei omului și despre harul lui 

Dumnezeu, despre vinovăția omului și despre iertarea divină, despre 

nașterea din nou și viața cea nouă prin darul Duhului Sfânt. Este un 

mesaj care constă din patru ingrediente esențiale. 

1. Evanghelia este un mesaj despre Dumnezeu. Ea ne spune cine 

este El, care este caracterul Lui, care sunt standardele Sale, și ce anume 

cere El de la noi, creaturile Sale. Ea ne spune despre faptul că noi dato-

răm însăși existența noastră Persoane Sale, că, la bine și la rău, suntem 

întotdeauna în mâinile Sale și sub privirile Sale, și că El ne-a creat pen-

tru a ne închina Lui și a-I sluji, pentru a-I aduce laudă și pentru a trăi 

spre slava Sa. Aceste adevăruri reprezintă fundamentele religiei teiste1 

și, câtă vreme ele nu vor fi conștientizate, restul mesajului Evangheliei 

nu va putea să ni se pară nici convingător și nici relevant. Acesta este 

                                            
1 teist – a crede într-un Creator şi Stăpân personal al lumii. 
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locul în care începe istoria creștină, de la afirmația că omul depinde în 

mod complet și constant de Creatorul Său. 

În această privință, putem din nou să învățăm de la apostolul Pa-

vel. Atunci când le predica evreilor, ca în Antiohia Pisidiei, el nu men-

ționa faptul că oamenii sunt creaturile lui Dumnezeu. El putea să con-

sidere acest lucru drept unul cunoscut, căci ascultătorii Lui aveau cre-

dința Vechiului Testament. În acest caz, el putea începe mesajul său 

prin a-L proclama pe Hristos ca Acela care a împlinit speranțele Vechi-

ului Testament. Dar, atunci când Pavel predica Neamurilor, care nu cu-

noșteau nimic din Vechiul Testament, trebuia să meargă înapoi în isto-

rie, și să înceapă cu Creația. Locul de unde Pavel își începea mesajul, în 

astfel de cazuri, era doctrina creației de către Dumnezeu a omului și a 

universului, subliniind calitatea de Creator a lui Dumnezeu și calitatea 

de ființă creată a omului. Așadar, când locuitorii Atenei i-au cerut să 

explice ce însemna vorbirea lui cu privire la Isus și înviere, el le-a spus 

mai întâi despre Dumnezeu, Creatorul, și despre scopul pentru care l-

a creat pe om. „Dumnezeu, care a făcut lumea ... El, care dă tuturor 

viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii.... să caute pe 

Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 17:24-27). Acest mesaj nu era, așa cum 

unii ar fi presupus, o piesă de apologetică filozofică la care Pavel, după 

aceea, să fi putut renunța, ci reprezenta prima și cea mai de bază lecție 

a credinței teiste. Evanghelia începe prin a ne învăța că noi, în calitate 

de creaturi, suntem dependenți în mod absolut de Dumnezeu, și că El, 

în calitate de Creator, deține o stăpânire absolută asupra noastră. Doar 

atunci când am învățat acest lucru putem vedea ce este păcatul, și doar 

atunci când vedem ce este păcatul putem să înțelegem Vestea Bună a 

mântuirii din păcat. Trebuie să cunoaștem ce înseamnă să vorbim des-

pre Dumnezeu în calitate de Creator înainte ca să putem înțelege ce 

înseamnă să vorbim despre El în calitate de Răscumpărător. Nimic nu 

poate fi obținut prin a vorbi despre păcat și mântuire, atâta vreme cât 

această lecție preliminară nu a fost învățată într-o anumită măsură. 
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2. Evanghelia este un mesaj despre păcat. Ea ne vorbește despre felul 

cum noi am ratat să îndeplinim standardul lui Dumnezeu, despre felul 

cum am devenit vinovați, murdari și neajutorați în păcat, și despre felul 

cum, acum, ne aflăm sub mânia lui Dumnezeu. Ea ne vorbește despre fap-

tul că motivul pentru care noi păcătuim continuu este că suntem păcătoși 

prin natura noastră, și că nimic din ceea ce facem sau încercăm să facem 

pentru a ne salva situația nu ne poate face drepți și nu ne poate duce înapoi 

în favoarea lui Dumnezeu. Ea ne arată cine suntem noi, așa cum Dumne-

zeu ne vede, și ne învață să gândim despre noi înșine așa cum Dumnezeu 

gândește cu privire la noi. Astfel, ea ne conduce la disperare de sine, iar 

acesta este în egală măsură un pas necesar. Până când nu am învățat care 

este nevoia noastră de a deveni drepți înaintea lui Dumnezeu și până când 

nu am constatat incapacitatea noastră de a face acest lucru prin eforturile 

sau meritele noastre de orice fel, nu putem ajunge să Îl cunoaștem pe Hris-

tos, Acela care mântuiește din păcate. 

Dar există o capcană aici. Viața oricărei persoane include lucruri 

care cauzează rușine și nemulțumire. Orice persoană are conștiența 

unor lucruri rele din trecutul său, chestiuni în cazul cărora a ratat să se 

comporte la înălțimea standardului pe care și l-a ridicat pentru sine sau 

la înălțimea standardului așteptărilor altora în ceea ce îl privește. Peri-

colul este ca, în lucrarea noastră evanghelistică, să ne mulțumim cu 

evocarea gândurilor legate de aceste lucruri și, astfel, să-i facem pe oa-

meni să se simtă deranjați în legătură cu acestea, apoi să Îl portretizăm 

pe Hristos ca pe Acela care ne salvează din aceste neajunsuri ale ființe-

lor noastre, fără a ridica problema relației noastre cu Dumnezeu. Dar 

tocmai aceasta este întrebarea care trebuie ridicată, atunci când vorbim 

despre păcat. Însăși ideea de păcat, așa cum este prezentată în Biblie, 

trebuie prezentată ca pe o ofensă împotriva lui Dumnezeu, care dis-

truge relația omului cu El. Câtă vreme nu ne vedem eșecurile în lumina 

Legii și a sfințeniei lui Dumnezeu, nu le putem considera deloc niște pă-
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cate. Păcatul nu este un concept social, ci unul teologic. Chiar dacă pă-

catul este săvârșit de către om și multe păcate sunt îndreptate împo-

triva altor oameni, păcatul nu poate fi definit în termeni omenești sau 

ai societății. Niciodată nu putem cunoaște ce este păcatul cu adevărat 

până când nu am învățat să gândim cu privire la el în termenii lui Dum-

nezeu și să îl măsurăm, dar nu prin intermediul standardelor omenești, 

ci prin unitatea de măsură a cerințelor depline ale lui Dumnezeu asupra 

vieților noastre. 

Așadar, ceea ce trebuie să înțelegem este că conștientizarea men-

tală a lucrurilor rele din omul firesc nu este deloc echivalentul convin-

gerii de păcat. De aceea, un om nu este convins de păcat atunci când se 

simte neliniștit în legătură cu slăbiciunile sale și cu faptele sale rele. Nu 

este deloc o convingere de păcat doar să te simți groaznic în legătură 

cu propria persoană, cu eșecurile tale sau cu neputința de a te ridica la 

nivelul standardelor vieții tale. La fel, nu avem de-a face cu o credință 

mântuitoare atunci când un om, aflat într-o astfel de stare, Îl cheamă 

pe Domnul Isus Hristos, doar pentru a-l mângâia, pentru a-i aduce un 

pic de bucurie și pentru a-l face să se simtă din nou confident. Nici noi 

nu ar trebui să considerăm că am predicat Evanghelia – chiar dacă am 

putea să ne imaginăm că asta am fi făcut – dacă tot ceea ce am făcut a 

fost să Îl prezentăm pe Hristos în termenii satisfacerii nevoilor apa-

rente ale omului: „Ești fericit? Ești mulțumit? Vrei să ai pacea conști-

inței? Simți că ai eșuat? Te-ai săturat de propria persoană? Vrei un pri-

eten? Atunci vino la Hristos, El îți va împlini orice nevoie.” – ca și cum 

Domnul Isus Hristos ar fi un fel de super-psihiatru sau o zână din po-

veste… A fi convins de păcat nu înseamnă doar să simți că ai eșuat într-

o încercare anume, ci să conștientizezi că L-ai jignit pe Dumnezeu și ai 

batjocorit autoritatea Lui, că te-ai răzvrătit fățiș împotriva Lui și că ai 

trăit o viață împotriva Lui, punându-te astfel într-o stare de vrăjmășie 

cu El. A-L predica pe Hristos înseamnă să Îl prezinți ca Acela care, prin 
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crucea Lui, îi așează din nou pe oameni într-o relație dreaptă cu Dum-

nezeu... 

Este, fără îndoială, adevărat că Hristosul cel adevărat, Hristosul Bi-

bliei, care ni Se descoperă drept Mântuitor din păcate și Mijlocitor înaintea 

lui Dumnezeu, aduce în fapt pacea, bucuria și tăria morală, alături de pri-

vilegiul prieteniei Sale, tuturor acelora care își pun nădejdea în El. Dar 

Hristosul care este portretizat și dorit doar pentru a limita consecințele 

greșelilor din viața omului prin a-i oferi ajutor și mângâiere, nu este Hris-

tosul cel adevărat, ci un Hristos conceput greșit și reprezentat greșit – în 

esență, un Hristos imaginar. Iar dacă noi i-am învățat pe oameni să umble 

după un Hristos imaginar, nu avem nicio temelie pentru a ne aștepta ca ei 

să aibă parte de o mântuire reală. De aceea, trebuie să ne păzim împotriva 

tentației de a pune semn de egalitate între conștientizarea naturală a rele-

lor omului și simțământul ticăloșiei adus de convingerea spirituală de pă-

cat, și astfel să ne păzim de a omite, în lucrarea de evanghelizare, să expu-

nem în mințile păcătoșilor adevărul de bază cu privire la starea lor – 

anume că păcatul lor i-a înstrăinat de Dumnezeu și îi expune condamnării, 

ostilității și mâniei Sale, așa încât prima lor nevoie este să își restaureze 

relația cu El… 

3. Evanghelia este un mesaj despre Hristos – Hristos, Fiul întrupat 

al lui Dumnezeu; Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care a murit pentru 

păcat; Hristos, Domnul cel înviat; Hristos, Mântuitorul perfect. Există 

două aspecte care trebuie proclamate în această parte a mesajului: 

(i) Nu trebuie să prezentăm Persoana lui Hristos separat de lucra-

rea Sa mântuitoare. Se spune uneori că prezentarea Persoanei lui Hris-

tos, mai degrabă decât a învățăturilor despre El, este ceea ce îi atrage 

pe păcătoși la picioarele Lui. Este adevărat că Hristosul cel viu este Cel 

care mântuiește și că o teorie a ispășirii, oricât de biblică ar fi, nu Îl 

înlocuiește. Atunci când se face această remarcă, totuși, ceea ce este 

sugerat în mod uzual este că instruirea doctrinară poate fi abandonată 
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în predicarea evanghelistică, și că tot ceea ce are de făcut evanghelistul 

este să zugrăvească o imagine vie a Galileanului care a mers peste tot 

făcând bine, după care să îi asigure pe ascultătorii lui că acest Isus este 

și astăzi viu, gata să-i ajute în necazurile lor. Dar un astfel de mesaj cu 

greu poate fi denumit Evanghelie. În realitate, acest mesaj nu ar fi decât 

o simplă confuzie, slujind doar la un soi de mistificare… Adevărul este 

că nu poți vorbi despre figura istorică a lui Isus dacă nu cunoști lucrurile 

legate de întruparea Lui – anume că acest Isus era în fapt Fiul lui Dum-

nezeu, făcut om pentru a-i salva pe păcătoși conform scopului veșnic al 

Tatălui Său. Nici nu poți vorbi despre viața Sa până când nu cunoști 

ispășirea – anume că El a trăit aici, ca om, astfel încât să poată muri ca 

om, pentru oameni, și că patimile Sale, moartea Sa, au reprezentat ac-

țiunea mântuitoare prin care El a purtat și a îndepărtat păcatele lumii. 

Nu poți vorbi de temelia pe baza căreia omul se poate apropia de El 

acum câtă vreme nu cunoști adevărul despre învierea, înălțarea și slu-

jirea cerească a lui Isus – anume că Isus a fost înviat și întronat ca Rege, 

și că El trăiește pentru a-i mântui până la capăt pe toți aceia care Îi 

recunosc domnia. Aceste doctrine, fără a menționa și altele, sunt esen-

țiale pentru Evanghelie … În fapt, fără aceste doctrine, nu ai avea niciun 

fel de Evanghelie pe care să o predici. 

(ii) Dar există un al doilea punct, complementar: nu trebuie să pre-

zentăm lucrarea mântuitoare a lui Hristos separat de Persoana Sa. Pre-

dicatorii evangheliști și consilierii au fost recunoscuți pentru că adese-

ori au făcut această greșeală. În preocuparea lor de a-și focaliza atenția 

asupra morții ispășitoare a lui Hristos drept singura temelie suficientă 

pe baza căreia păcătoșii pot fi acceptați înaintea lui Dumnezeu, ei au 

ajuns să prezinte chemarea la credința mântuitoare în următorii ter-

meni: „Crede că Hristos a murit pentru păcatele tale”. Efectul acestei 

expuneri constă în reprezentarea lucrării mântuitoare a lui Hristos la 

termenul trecut, disociat de Persoana Sa în prezent, în calitate de Obi-
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ect deplin al credinței noastre. Dar nu este biblic să izolăm astfel lucra-

rea de lucrător. Nicăieri în Noul Testament nu vedem exprimată chema-

rea la credință în astfel de termeni. Ceea ce Noul Testament ne arată 

este o chemare la credința în (en), spre (eis) ori pe (epi) Hristos Însuși – 

plasarea încrederii noastre în Mântuitorul cel viu, care a murit pentru pă-

cat. Obiectul credinței mântuitoare nu este, strict vorbind, ispășirea, ci 

Domnul Isus Hristos, care a făcut ispășirea. De aceea, atunci când pre-

zentăm Evanghelia, nu trebuie să izolăm crucea și beneficiile ei de Hris-

tos, a Cărui cruce a fost. Oamenii cărora le aparțin beneficiile morții lui 

Hristos sunt exact aceia care își pun încrederea în Persoana Lui și cred 

nu doar în moartea Lui mântuitoare, ci mai ales în El, Mântuitorul cel 

viu. „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (Faptele Apostolilor 

16:31). „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da 

odihnă” (Matei 11:28).  

Acestea fiind spuse, un lucru devine imediat clar: anume că între-

barea legată de aria de aplicabilitate a ispășirii, care este atât de mult 

agitată în anumite cercuri, nu are nicio influență asupra conținutului 

mesajului evanghelistic în acest punct particular. Nu îmi propun să dis-

cut această chestiune acum, căci am făcut acest lucru în altă parte2.  

Nu te întreb acum dacă crezi că este adevărat să spui că Hristos a mu-

rit pentru a mântui sau nu pe fiecare persoană care a trăit pe pământ, în 

trecut, prezent și în viitor. Nici nu te invit cumva să îți schimbi gândirea 

cu privire la această chestiune, dacă n-ai făcut asta deja. Tot ceea ce vreau 

să spun aici este că, chiar dacă gândești că afirmația de mai sus ar fi ade-

vărată, prezentarea de către tine a lui Hristos prin evanghelizare nu tre-

buie să difere de aceea făcută de persoanele care gândesc că ea ar fi falsă. 

Ceea ce vreau să spun este aceasta: este evident că, dacă un predi-

cator ar gândi că afirmația, „Hristos a murit pentru fiecare dintre voi”, 

                                            
2 Introductory Essay – disponibil în limba engleză la Chapel Library. 
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făcută oricărei congregații, ar fi probabil neadevărată și neverificabilă, 

atunci mai bine s-ar preocupa să nu facă această afirmație în procla-

marea Evangheliei. Nu vei găsi astfel de afirmații în predicile unora 

precum George Whitefield sau Charles Spurgeon. Dar acum, esența 

este că, dacă cineva crede că această afirmație ar fi adevărată dacă o 

face, totuși acesta nu este un lucru pe care el ar trebui să-l spună sau 

pentru care ar avea motiv să îl spună atunci când predică Evanghelia. 

Predicarea Evangheliei, așa cum am văzut, înseamnă a chema păcătoșii 

să vină la Isus Hristos, Mântuitorul cel viu, care, în virtutea morții Sale 

ispășitoare, este capabil să ierte și să îi mântuiască pe toți aceia care își 

pun credința în El. Ceea ce trebuie spus despre cruce atunci când pre-

dicăm Evanghelia este pur și simplu că moartea lui Hristos reprezintă 

temelia pe care este dată iertarea lui Hristos. Iar aceasta este tot ceea 

ce trebuie spus. Chestiunea legată de aria de aplicabilitate a ispășirii 

nici nu intră în calcul spre a fi spusă în acest context… Realitatea este 

că Noul Testament nu cheamă niciodată vreun om să se pocăiască în 

baza faptului că Hristos ar fi murit în mod specific și în mod particular 

pentru el. 

Evanghelia nu este, „Crede că Hristos a murit pentru păcatele oricărei 

persoane, și, de aceea, și pentru păcatele tale”, nici „Crede că Hristos a 

murit doar pentru păcatele anumitor persoane, și, în consecință, probabil 

că nu pentru ale tale”. Nu suntem chemați să le cerem să își pună credința 

în orice concepție legată de aria de aplicabilitate a ispășirii. Treaba noastră 

este să îi îndreptăm către Hristosul cel viu și să îi chemăm să își pună în-

crederea în El. Acest lucru ne conduce la ultimul ingredient al mesajului 

Evangheliei. 

4. Evanghelia este o chemare la credință și pocăință. Toți cei care aud 

Evanghelia sunt chemați de Dumnezeu să se pocăiască și să creadă. Pavel 

le-a spus atenienilor: „Dumnezeu ... poruncește acum tuturor oamenilor 

de pretutindeni să se pocăiască” (Faptele Apostolilor 17:30). Atunci când a 
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fost întrebat de ascultătorii Lui ce trebuie să facă pentru a împlini porun-

cile lui Dumnezeu, Domnul nostru a răspuns, „Lucrarea pe care o cere 

Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 

6:29), iar în 1 Ioan 3:23 citim „porunca Lui este să credem în Numele Fiului 

Său Isus Hristos”. 

Pocăința și credința sunt prezentate ca îndatoriri prin porunca di-

rectă a lui Dumnezeu, motiv pentru care nepocăința și necredința sunt 

subliniate în Noul Testament drept cele mai grave păcate. Alături de 

aceste porunci universale, așa cum am indicat mai sus, vin promisiu-

nile universale ale mântuirii pentru toți cei care ascultă de ele. „Oricine 

crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Faptele Apos-

tolilor 10:43). „Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții 

fără plată!” (Apocalipsa 22:17). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu 

piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Aceste cuvinte sunt promi-

siunile care vor sta în picioare atâta vreme cât va exista această lume. 

Credința, trebuie spus, nu reprezintă un simplu simțământ opti-

mist, după cum nici pocăința nu este un sentiment banal de regret sau 

remușcare. Pocăința și credința sunt amândouă acțiuni, și sunt acțiuni 

care implică întreaga ființă a omului. Credința înseamnă esențialmente 

dependența și odihna cuiva în siguranța promisiunilor de îndurare pe 

care Hristos le-a dat păcătoșilor și în Hristosul care a dat aceste promi-

siuni. În mod asemănător, pocăința este mai mult decât o simplă întris-

tare în legătură cu trecutul acelei persoane. Pocăința înseamnă o 

schimbare a minții și a inimii, o viață nouă caracterizată prin lepădarea 

față de sine și prin slujirea Mântuitorului, în calitate de Rege, în locul 

slujirii propriei persoane… Mai trebuie subliniate două aspecte supli-

mentare aici: 

(i) Porunca include atât credința, cât și pocăința. Nu este suficient 

să te hotărăști să te întorci de la păcate, să renunți la obiceiurile rele și 
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să încerci să pui în practică învățătura lui Hristos prin a te comporta 

religios și a face cât de mult bine poți în folosul celorlalți. Aspirația de 

a face bine și hotărârea, ca și moralitatea și religiozitatea nu sunt sub-

stitute ale credinței. Pentru a exista credință, totuși, trebuie să existe 

un fundament pentru ea: omul trebuie să cunoască lucrurile legate de 

Hristos, de crucea Lui și promisiunile Sale, înainte ca, pentru el, cre-

dința mântuitoare să devină o posibilitate. De aceea, în prezentarea pe 

care o facem Evangheliei, trebuie să subliniem aceste lucruri, ca să îi 

conducem pe păcătoși să abandoneze orice siguranță în ei înșiși și să se 

încredințeze în totul lui Hristos și puterii sângelui Lui răscumpărător 

de a le da acceptarea înaintea lui Dumnezeu. Iată ce este credința, nimic 

mai puțin. 

(ii) Porunca include atât pocăința, cât și credința. Din nou, pentru 

a exista pocăință trebuie să existe un fundament în învățătură. În mai 

multe situații, Hristos a atras atenția în mod deliberat că pocăința im-

plică o rupere radicală de trecut. „Dacă voiește cineva să vină după 

Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze. Pentru că 

oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde 

viața pentru Mine, o va câștiga” (Matei 16:24-25). „Dacă vine cineva la 

Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii 

săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa [adică să îi 

socotească mai puțin prioritari față de Domnul], nu poate fi ucenicul 

Meu... Tot așa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu 

poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:26, 33). Pocăința pe care Hristos o cere 

de la poporul Său constă într-un refuz ferm de a pune vreo limită pre-

tențiilor pe care El le face cu privire la viețile lor. El nu Și-a arătat ni-

ciun interes în a aduna mulțimi vaste de pretinși ucenici, care să se 

risipească imediat ce ar fi descoperit ce însemna să meargă după El. De 

aceea, în prezentarea pe care o facem Evangheliei lui Hristos, trebuie 

să punem un accent similar pe costul de a-L urma pe Hristos, și să-i 

facem pe păcătoși să fie conștienți de acesta înainte de a-i îndemna să 
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răspundă mesajului iertării fără plată. Cu toată onestitatea, nu trebuie 

să ascundem faptul că iertarea fără plată, într-un sens, ne va costa to-

tul, astfel lucrarea noastră de evanghelizare se transformă într-un soi 

de șmecherie care tratează confidența. Iar acolo unde nu există o cu-

noaștere clară, și astfel nu există nici o recunoaștere realistă a preten-

țiilor pe care Hristos le face, nu poate exista pocăință și, de aceea, nici 

mântuire. 

Iată mesajul evanghelistic pe care suntem trimiși să îl facem cu-

noscut. 

 

Extras din Evangelism & the Sovereignty of God by J. I. Packer.                                               
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3 
DRAGOSTEA NESPUSĂ        

A LUI DUMNEZEU 
 

THOMAS MANTON 

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”– 

Ioan 3:16 

 

Avem în aceste cuvinte suma și substanța Evangheliei. În ele ob-

servăm, 1. Izvorul și originea a tot ceea ce harul și mântuirea ne aduc, 

anume dragostea nespusă a lui Dumnezeu pentru omenire: atât de mult 

a iubit Dumnezeu lumea. 2. Calea urmată de Dumnezeu pentru a recu-

pera starea noastră căzută, sau efectul și roada care decurg din acest 

izvor: încât a dat pe singurul Său Fiu. 3. Scopul acesteia: pentru ca ori-

cine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

În primul rând, ne vom uita la izvorul și începutul tuturor lucrurilor, 

care stă în dragostea de neconceput a lui Dumnezeu: „atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea”. Observați aici, 1. Obiectul dragostei: lumea; 2. Acțiu-

nea: a iubit; 3. Gradul: atât de mult. Observați din aceste cuvinte faptul că 
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începutul și cauza primară a mântuirii noastre stă în dragostea lui Dum-

nezeu. Prilejul exterior constă din starea noastră ticăloasă, dar cauza inte-

rioară care L-a mișcat pe Dumnezeu este dragostea Lui. 

1. Dragostea stă la temelia tuturor lucrurilor. Noi putem oferi un 

motiv pentru orice alt lucru, dar nu putem oferi un motiv pentru dra-

gostea Lui. Dumnezeu Și-a arătat înțelepciunea, puterea, dreptatea și 

sfințenia prin răscumpărarea noastră, prin Hristos. Dacă te întrebi de 

ce a făcut Dumnezeu atâta caz în legătură cu o creatură lipsită de va-

loare, ridicată la început din țărâna pământului, care și-a produs sin-

gură ticăloșia și care n-ar putea fi de vreun folos lui Dumnezeu, iată 

răspunsul: pentru că El ne-a iubit. Dacă vei continua să te întrebi, „Dar 

de ce ne-a iubit El?”, nu avem niciun alt răspuns decât acesta, „Pentru 

că El ne-a iubit”. Nu putem merge dincolo de acest prim răsărit al lu-

crurilor. Este același motiv pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise: „Nu 

pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Dom-

nul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. 

Ci, pentru că Domnul vă iubește” (Deuteronom 7:7-8). Altfel spus, El v-

a iubit pentru că v-a iubit. Același motiv este dat de către Domnul nos-

tru Isus Hristos: „Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale” 

(Matei 11:26). Totul provine din îndurarea Lui liberă și nemeritată. Nu 

putem merge mai departe în căutarea noastră după cauzele a ceea ce 

s-a făcut spre mântuirea noastră. 

2. Cel mai remarcabil lucru care este vizibil în desfășurarea și per-

fecționarea mântuirii noastre prin Hristos este dragostea. Și este nor-

mal ca începutul, mijlocul și sfârșitul lucrării să se potrivească. Și dacă 

dragostea este atât de vizibilă în întreg planul și în împlinirea acestei 

lucrări binecuvântate, cu atât mai mult se vede ea în începutul și izvo-

rul ei. Marele scop al lui Dumnezeu în răscumpărarea noastră a constat 

în demonstrarea dragostei și a îndurării Lui față de omenire; și nu doar 

în demonstrarea ei, ci și în lauda ei. Iată care este cuvântul apostolului: 
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„Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când 

eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Un 

lucru poate fi demonstrat ca fiind real, și totuși să nu fie prezentat ca 

măreț. Dar scopul lui Dumnezeu a fost ca noi deopotrivă să credem 

realitatea și să admirăm măreția dragostei Sale. Așadar, de la început 

până la sfârșit, dragostea este atât de vizibilă încât nu puteam rata să 

o observăm. Lumina soarelui nu poate fi mai vizibilă decât este dragos-

tea lui Dumnezeu arătată în răscumpărarea noastră, prin Hristos. 

3. Dacă ar fi existat vreo altă cauză, ea trebuie să fie ori în meritele 

lui Hristos, ori în anumite merite ale omului. 

(1) Meritele lui Hristos nu au reprezentat cauza primară a dragostei 

lui Dumnezeu, ci manifestarea, roada și efectul ei. Textul ne spune că El 

a iubit mai întâi lumea, apoi L-a dat pe singurul Său Fiu preaiubit. Ni 

se spune că, „Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat 

viața pentru noi” (1 Ioan 3:16). Iată, așa cum percepem și descoperim 

cauzele prin intermediul efectelor lor, tot așa percepem dragostea lui 

Dumnezeu prin intermediul morții lui Hristos. Hristos este mijlocul 

principal prin care Dumnezeu Își duce la îndeplinire scopurile harului 

Său, și de aceea este reprezentat în Scriptură ca slujitor al decretelor 

Sale3.  

(2) Nici un merit în noi: Atunci când dragostea Lui L-a mișcat pen-

tru a-L da pe Hristos pentru noi, El avea înaintea feței Sale toată ome-

nirea, stând ca o masă contaminată de oameni, în stare de păcat și ru-

ină, și tocmai atunci El a trimis un Răscumpărător pentru ei4. La înce-

put, Dumnezeu a instaurat o lege perfectă, prin care a interzis orice 

păcat, sub pedeapsa morții. Omul a încălcat această lege și continuă să 

                                            
3 decrete – „Scopul veșnic al lui Dumnezeu, conform cu sfatul voii Sale, prin care, spre gloria Sa, 

a stabilit dinainte tot ceea ce trebuie să se întâmple” (Catehismul Scurt, Q.7). 
4 Nu toți teologii puritani sau reformați susțin acest punct de vedere cu privire la ordinea decre-

telor (hotărârilor) lui Dumnezeu. 
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o încalce zi de zi, prin orice păcat. Dar, pe când oamenii au trăit și au 

continuat să trăiască în păcat și în împotrivire față de Dumnezeu, El a 

găsit plăcut să-L trimită pe Fiul Său, îmbrăcând trup omenesc și mu-

rind pentru nelegiuirile noastre. De aceea, trimiterea unui Răscumpă-

rător a fost lucrarea îndurării Sale necondiționate. Omul nu L-a iubit 

pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, a fost un vrăjmaș al lui Dumnezeu, chiar 

și atunci când Hristos a venit pentru a face ispășire: „Și dragostea stă 

nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit 

pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noas-

tre” (1 Ioan 4:10). „Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași 

prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum” (Colo-

seni 1:21). În ticăloșia noastră, noi eram fără simțuri, nepăsători cu pri-

vire la remediul nostru, atât de departe de a merita lucrul pe care nici 

măcar nu ni-l doream. La început a fost dragostea lui Dumnezeu, nu a 

noastră. 

Aplicația 1. Dezaprobarea oricăror concepții greșite despre Dumne-

zeu. Marele scop al Satanei este să dilueze opiniile noastre cu privire la 

bunătatea lui Dumnezeu. Așa i-a asaltat el și pe primii noștri părinți, 

pretinzând că Dumnezeu (în ciuda întregii Sale bunătăți, arătată la cre-

ația lor) ar fi fost invidios pe fericirea omului. Și Satana nu și-a aban-

donat vechiul său obicei. El a căutat să ascundă bunătatea lui Dumne-

zeu și să Îl reprezinte ca pe un Dumnezeu care ar găsi plăcere mai de-

grabă în distrugerea și condamnarea noastră, decât în mântuirea noas-

tră, ca și cum ar fi un Dumnezeu sever, rigid, greu de convins ca să ne 

facă bine. Dar de ce? Ca să stăm departe de Dumnezeu și să Îl percepem 

ca lipsit de dragoste. Sau, dacă nu poate să ne convingă, El ne ispitește 

să gândim lucruri nevrednice, urâte, sărace, legate de bunătatea și în-

durarea Lui. Iar noi nu putem să răspundem acestei ispite mai bine 

decât prin a reflecta în mod corect la dragostea Lui, manifestată prin 

faptul că L-a dat pe Fiul Său pentru lume. Acest lucru arată că Dumne-

zeu este mai plin de milă și bunătate decât este soarele mai plin de 
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lumină sau marea de apă. Un efect atât de măreț demonstrează măreția 

cauzei. În ce altă modalitate și-ar fi putut exprima El dragostea atât de 

minunat și uimitor, dacă nu în așa fel încât noi să apreciem mai mult 

bunătatea și îndurarea Lui? Prin alte efecte putem să observăm cu ușu-

rință perfecțiunea atributelor Sale: anume că puterea Sa este nelimitată 

(Romani 1:20), că este omniscient în cunoașterea Lui (Evrei 4:12-13). 

Și prin acest efect, este ușor de văzut că dragostea Lui este infinită sau 

că Dumnezeu este dragoste.  

Aplicația 2. Să ne trezească admirația pentru dragostea lui Dumne-

zeu, în Hristos. Există trei lucruri care caracterizează orice favoare care 

ni se face: (1) Bunăvoința aceluia care dăruiește; (2) Măreția darului; (3) 

Nevrednicia aceluia care primește darul. În cazul nostru, toate concură. 

(1) Bunăvoința Aceluia care dăruiește. Nimic nu L-a împins pe Dum-

nezeu să facă aceasta, decât dragostea Sa. Totul a fost izvorât din dorința 

liberă a inimii Sale, fără ca noi să ne fi gândit sau să Îi fi cerut așa ceva. 

Nu este dat și nici nu poate fi dat vreun alt motiv. Noi nu am cerut niciun 

astfel de lucru, și nici nu ar fi putut să intre în mințile sau inimile noastre, 

nici să concepem, și nici să dorim un astfel de remediu pentru a recupera 

starea noastră decăzută. Nicidecum nu am fi putut concepe așa ceva în 

mințile noastre, căci avem de-a face cu o mare taină: „Fără îndoială, 

mare este taina evlaviei” (1 Timotei 3:16). Nicidecum nu am fi putut cere 

sau dori așa ceva în inimile noastre, căci ar fi părut un lucru straniu ca 

noi să cerem ca Fiul lui Dumnezeu să îmbrace trupul nostru și să fie făcut 

păcat și blestem pentru noi. Dar harul a produs „nespus mai mult decât 

cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20), mai presus decât ne puteam ima-

gina, și peste ceea ce ne puteam ruga Lui. 

(2) Măreția darului. Fie că vrem, fie că nu, lucrurile mărețe își for-

țează calea în mințile noastre. Darul lui Isus Hristos este atât de măreț, 

încât dragostea lui Dumnezeu este implantată până la capăt în El. El nu 

a avut un Hristos mai bun, nici un Răscumpărător mai vrednic, nici un 
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alt Fiu care să moară pentru noi; și nici Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut 

să sufere răutăți mai mari decât a suferit de dragul nostru. Așa că, 

acum, putem să Îl cunoaștem pe Dumnezeul care ne iubește, iar aceasta 

este dovada și semnul ei. 

(3) Nevrednicia celui care primește darul. Și acest lucru se aplică în 

cazul nostru. Noi eram cu totul nevrednici ca Fiul lui Dumnezeu să Se 

întrupeze și să moară de dragul nostru. Acest lucru este în mod deose-

bit subliniat de apostol: „Pentru un om neprihănit cu greu ar muri ci-

neva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când 

eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:7-8). 

Apostolul face aluzie la deosebirea obișnuită printre evrei: ei își aveau 

oamenii lor buni, oamenii lor zeloși, zeloși pentru Lege; dar își aveau și 

oamenii lor răi, vrednici de judecată. Poate că cineva și-ar fi riscat viața 

pentru o persoană foarte milostivă, dar cu greu ar fi putut găsi pe ci-

neva atât de prietenos încât să se aventureze, riscându-și viața pentru 

un om neprihănit sau drept, ori pentru un om de o inocență rigidă. Dar 

observați, termenii folosiți sunt importanți: cu greu, probabil. Rare 

sunt cazurile când cineva ar muri pentru altul, oricât de bun și nepri-

hănit ar fi acel om. Dar expresia îndurării lui Dumnezeu a fost infinit 

superioară față de îndurarea pe care cel mai prietenos dintre oameni 

ar fi putut să o arate vreodată cuiva. Nu a existat nimic în obiectul dra-

gostei Lui care să Îl miște, căci noi nu eram nici buni și nici drepți, ci 

ticăloși. Fără vreun lucru meritoriu în noi, căci toți eram într-o stare 

condamnabilă, El Și-a trimis Fiul să moară pentru noi, să ne elibereze 

și să ne scape de la moartea veșnică, făcându-ne părtași vieții eterne. 

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe când noi am păcătuit atât de 

mult și ne-am avântat atât de încăpățânați în starea de condamnare. 

Extras din „Sermons upon John III.16” din The Complete Works of Thomas 

Manton, D.D., Vol. 2, republicat de editura Maranatha. 
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4 
O ÎNȚELEGERE                    

CORECTĂ A PĂCATULUI 
 

J.C. RYLE 

 

„Păcatul este fărădelege.” – 1 Ioan 3:4 

 

Adevărul simplu este că la rădăcina creștinismului mântuitor stă o 

înțelegere corectă a păcatului. Fără ea, doctrine precum justificarea, 

convertirea sau sfințirea sunt doar „cuvinte” și „nume” care nu au ni-

ciun sens. De aceea, primul lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când 

El transformă pe cineva într-o făptură nouă, în Hristos, este să trimită 

lumină în inima acelui om și să-i arate că este un păcătos vinovat. Eu 

cred că una dintre lipsurile cele mai mari din biserica de astăzi este o 

învățătură mai clară, mai completă, cu privire la păcat. 

1. Voi începe subiectul meu prin a da o definiție păcatului. Evident, 

cu toții suntem familiari cu termeni precum „păcat” și „păcătoși”. Ade-

sea vorbim despre „păcat” ca fiind existent în lume, și despre oameni, 

care comit „păcate”. Dar ce vrem să spunem prin acești termeni și 

aceste fraze? Știm cu adevărat? Îmi este teamă că există multă confuzie 
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mintală și multă ceață cu referire la acest punct. De aceea, dați-mi voie 

să încerc, pe cât de scurt este posibil, să aduc un răspuns. 

Vorbind în general, „păcat înseamnă greșeala și corupția naturii 

oricărui om care se naște în mod natural din sămânța lui Adam, prin 

care omul s-a îndepărtat cu totul de neprihănirea inițială și astfel a 

ajuns înclinat să facă răul în propria sa natură, așa încât firea poftește 

întotdeauna împotriva Duhului și, de aceea, păcatul este prezent în fi-

ecare persoană care se naște în această lume, meritând mânia și con-

damnarea lui Dumnezeu”5. Păcatul este acea vastă boală morală care 

afectează întreaga rasă omenească, din orice clasă socială, nume, nați-

une, popor și limbă – o boală de care nimeni care s-a născut din femeie 

nu a fost scutit, cu excepția unuia, anume a lui Hristos Isus, Domnul. 

Mai apoi, aș spune că „păcatul”, vorbind mai specific, constă din a 

face, a spune, a gândi sau a imagina orice lucru care nu se află în con-

formitate perfectă cu sensul și Legea lui Dumnezeu. Așa cum spune 

Scriptura pe scurt, „păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4). Până și cea 

mai măruntă îndepărtare interioară sau exterioară de la paralelismul 

matematic absolut cu voia descoperită a lui Dumnezeu și cu caracterul 

Lui constituie păcat și ne transformă dintr-o dată în vinovați înaintea 

Lui. Evident, nu este nevoie să spun nimănui care își citește Biblia cu 

atenție că un om poate încălca Legea lui Dumnezeu în inimă și în gând, 

chiar dacă actul răutății sale nu este vizibil în exterior. Domnul nostru 

a arătat clar acest lucru în Predica de pe Munte (Matei 5:21-28). Din 

nou, nu trebuie să spun cititorului atent al Noului Testament că există 

deopotrivă păcate de omitere și păcate de comitere, și că noi putem 

păcătui, așa cum cartea de rugăciuni ne amintește pe bună dreptate, 

„lăsând nefăcute lucrurile pe care ar trebui să le facem”, ca și „făcând 

lucruri pe care nu ar trebui să le facem”. Cred că este necesar ca, în 

aceste vremuri, să amintesc cititorilor mei că un om poate să comită 

                                            
5 Articolul 9 din Cartea pentru Rugăciune Comună a Bisericii Anglicane. 
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păcat și totuși să fie ignorant față de el, imaginându-se inocent, când 

de fapt el este vinovat. Am observat pe Domnul nostru afirmând în mod 

expres că „cine n-a știut-o, și a făcut lucruri vrednice de lovituri”, nu a 

fost scuzat pe baza ignoranței sale, ci a fost „bătut” sau pedepsit (Luca 

12:48). Vom face bine dacă ne vom aminti că, atunci când vom face din 

cunoașterea și conștiinciozitatea noastră mizerabil de imperfecte mă-

sura păcătoșeniei noastre, ne vom afla pe un teren foarte periculos. 

2. În ceea ce privește originea și sursa acestei vaste boli morale, denu-

mită „păcat”, mă tem că gândirea multor pretinși creștini în acest punct 

este trist de deficitară și nesănătoasă. Și nu îndrăznesc să trec cu ușurință 

pe lângă acest lucru. Haideți, așadar, să avem clar fixat în mințile noastre 

faptul că păcătoșenia omului nu începe din afara lui, ci din interior. Ea nu 

este rezultatul unei educații rele din copilărie. Nu este culeasă de la tova-

răși răi sau de la exemple rele, așa cum susțin unii creștini slabi. Nu! Este 

o boală de familie, pe care o moștenim cu toții de la primii noștri părinți, 

Adam și Eva, și cu care ne naștem în această lume. Creați „după chipul lui 

Dumnezeu”, inocenți și neprihăniți la început, părinții noștri au căzut din 

neprihănirea originală și au devenit păcătoși corupți moral. Începând din 

acea zi și până astăzi, toți bărbații și toate femeile se nasc după chipul lui 

Adam și Eva, oameni decăzuți, și moștenesc o inimă și o natură înclinate 

să facă rău. „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume”. „Ce este născut 

din carne, este carne”. „Eram din fire copii ai mâniei”. „Umblarea după 

lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu”. „Căci 

dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, 

uciderile” (Romani 5:12; Ioan 3:6; Efeseni 2:3; Romani 8:7; Marcu 7:21). 

Până și cel mai gingaș copilaș, care a venit pe lume anul acesta și a 

devenit o rază de lumină a familiei sale, nu este, așa cum mama lui proba-

bil că îl denumește, un mic „îngeraș”, sau un mic „inocent”, ci un mic „pă-

cătos”. Vai! Uitându-te la acel bebeluș care zâmbește și gângurește în lea-

gănul lui, îți dai seama că acea creatură mică poartă în inima ei semințele 



EVANGHELIA HARULUI 

= 40 = 

oricărui fel de răutate! Tot ce trebuie să faci este să îl privești cu atenție, 

pe măsură ce crește în statură și mintea i se dezvoltă, și în curând vei de-

tecta în el o tendință neîncetată către lucruri rele, și o reținere și împotri-

vire față de lucrurile bune. Vei vedea în el bulbii și germenii înșelăciunii, 

ai temperamentului rău, ai egoismului, împotrivirii, lăcomiei, invidiei, ge-

loziei și patimilor care, dacă ar fi lăsate neînfrânate, ar crește cu o rapidi-

tate dureroasă. Cine l-a învățat pe copil aceste lucruri? De unde le-a învă-

țat? Doar Biblia poate răspunde acestor întrebări! 

3. În ceea ce privește extinderea acestei vaste boli morale denumită 

„păcat”, haideți să fim atenți ca nu cumva să facem vreo greșeală. Sin-

gurul teren sigur de unde putem învăța despre acest subiect este Scrip-

tura. „Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fi-

ecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5). „Inima este nespus de înșelă-

toare și de deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9). Păcatul este o boală 

care pătrunde și curge prin orice parte a constituției noastre morale și 

prin orice facultate a minții noastre. Înțelepciunea, simțămintele, pu-

terea rațiunii, voința - toate sunt infectate, mai mult sau mai puțin. 

Până și conștiința este atât de orbită încât nu mai poate fi considerată 

un ghid sigur, și este probabil ca ea să-i conducă pe oameni într-o di-

recție greșită, dacă nu este iluminată de Duhul Sfânt. Pe scurt, „din tălpi 

până-n creștet, nimic nu-i sănătos” (Isaia 1:6). Această boală poate să 

stea ascunsă sub o poleială subțire de curtoazie, politețe, bune maniere 

sau decor exterior, dar ea este adânc înrădăcinată în constituția noas-

tră, căci, în lucrurile spirituale, omul este totalmente „mort” și nu are 

nici cunoaștere naturală, nici dragoste sau frică de Dumnezeu. Cele mai 

bune lucruri ale sale sunt atât de mult întrețesute și amestecate cu co-

rupție, încât prin contrast cu Cuvântul lui Dumnezeu, ele nu fac altceva 

decât să facă și mai clare adevărul și extinderea căderii. Aceeași crea-

tură ar trebui să fie în unele lucruri atât de înaltă și în altele atât de 

smerită, atât de măreață și totuși atât de măruntă, atât de nobilă și to-
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tuși atât de obișnuită, atât de grandioasă în concepția și execuția lucru-

rilor materiale, și totuși atât de degradată în simțămintele sale… Toată 

această imagine este un puzzle îngrozitor pentru cei care batjocoresc 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu și ne vorbesc de rău ca și cum am fi 

închinători la Biblie. Dar acesta este un nod pe care-l putem dezlega cu 

Biblia în mâini. 

Haideți să ne amintim, dincolo de aceasta, că, în orice parte a lumii, 

avem mărturia faptului că păcatul este o boală universală, a întregii 

omenirii. Cercetați globul de la răsărit la apus și de la un pol la celălalt; 

cercetați fiecare popor din orice colț al pământului; cercetați orice clasă 

socială din țara noastră, de la cei mai de sus până la cei mai de jos, 

priviți la oamenii aflați în orice circumstanță și stare, iar constatarea 

va fi întotdeauna aceeași. În orice loc, inima omului este în mod natural 

„nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9). Din 

partea mea, eu nu cunosc dovezi mai puternice ale inspirației divine a 

cărții Geneza și ale relatării mozaice privind originea omului decât pu-

terea, răspândirea și universalitatea păcatului. 

4. În ceea ce privește vinovăția, ticăloșia și caracterul ofensator al 

păcatului înaintea lui Dumnezeu, cuvintele mele vor fi puține. Conform 

naturii lucrurilor, eu nu cred că omul muritor poate să conștientizeze 

în vreun fel păcătoșenia peste măsură a păcatului, așa cum este văzută 

înaintea Aceluia sfânt și perfect cu care avem de-a face. Pe deoparte, 

Dumnezeu este acea Ființă veșnică în fața căreia îngerii Lui sunt acuzați 

de „greșeală” și în a cărei privire însăși „cerurile nu sunt curate”. El 

este Acela care citește gândurile și motivele, și vede faptele, cerând ca 

adevărul să fie înăuntrul omului (Iov 4:18; 15:15; Psalmii 51:6). Pe de 

altă parte, noi, creaturi sărmane, oarbe, în viață astăzi și morți mâine, 

născuți în păcat, înconjurați de păcătoși, trăind într-o atmosferă constantă 

de slăbiciune, infirmitate și imperfecțiune – ne putem forma cele mai nea-

decvate concepții cu privire la hidoșenia răului. Nu avem nicio capacitate 
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de a conștientiza și nicio măsură pentru a verifica gravitatea păcatului. Dar 

haideți, în ciuda acestui fapt, să ne stabilim ferm în mințile noastre adevă-

rul că păcatul este lucrul acela abominabil pe care Dumnezeu îl urăște, că 

Dumnezeu „are ochii așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu pot să 

privească nelegiuirea”, că cea mai măruntă încălcare a Legii lui Dumnezeu 

ne face „vinovați de toate”, că „sufletul care păcătuiește va muri”, că „plata 

păcatului este moartea”, că Dumnezeu va „judeca tainele oamenilor”, că 

există un vierme care nu moare și un foc care nu se va stinge, că „cei răi 

vor merge în pedeapsa veșnică”, și că „nimic întinat nu va intra [în cer], 

nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună” (Ieremia 44:4; Haba-

cuc 1:13; Iacov 2:10; Ezechiel 18:4; Romani 6:23; 2:16; Marcu 9:44; Psalmii 

9:17; Matei 25:46; Apocalipsa 21:27). Acestea sunt fără îndoială cuvintele 

înfricoșătoare, atunci când vedem că ele sunt scrise în cartea unui Dum-

nezeu perfect îndurător! 

După toate acestea, nicio dovadă privitoare la grozăvia păcatului nu 

este atât de copleșitoare și incontestabilă cum sunt crucea și patima Dom-

nului nostru Isus Hristos, și întreaga învățătură cu privire la ispășirea și 

substituția făcută de El. Groaznic de neagră trebuie să fi fost acea vinovăție 

pentru care nimic altceva decât sângele Fiului lui Dumnezeu nu a putut să 

împlinească nevoia de dreptate. Grea trebuie să fi fost povara păcatului 

omului, ca să Îl facă pe Isus să suspine de durere, să verse stropi de sânge 

în agonia din Grădina Ghetsimani și să strige pe Golgota, „Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Nimic, sunt 

convins, nimic nu ne va uimi atât de mult, atunci când ne vom trezi în ziua 

învierii, cum va fi priveliștea păcatului și retrospecția nenumăratelor 

noastre defecte și eșecuri. Nu vom conștientiza niciodată pe deplin „păcă-

toșenia păcatului” până când va veni ceasul când Hristos se va întoarce. 

5. Un singur punct îmi mai rămâne de analizat cu privire la subiec-

tul păcatului – înșelăciunea lui. Acesta este un lucru de cea mai mare 

importanță, și îndrăznesc să cred că el nu primește atenția cuvenită. 
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Poți vedea această înșelătorie în (1) incredibila înclinație a oamenilor 

de a privi păcatul într-o lumină mai puțin păcătoasă și mai puțin peri-

culoasă decât este el în înaintea lui Dumnezeu, și în (2) disponibilitatea 

oamenilor de a-l face mai puțin serios, de a aduce scuze pentru el și de 

a-i minimiza vinovăția. „Este doar un păcat mic! Dumnezeu este îndu-

rător! Dumnezeu nu este exagerat ca să ia seama la orice greșeală! Am 

avut un scop bun! Nu putem fi atât de perfecți! N-am rănit pe nimeni 

prea mult. Nu fac altceva decât fac alții!” Cine nu este obișnuit cu acest 

fel de exprimare? Poți să-l vezi arătându-se în lungul șir de cuvinte moi 

și fraze pe care oamenii le-au compus pentru a descrie lucruri pe care 

Dumnezeu le numește fără ezitare rele și distrugătoare pentru suflet. 

Ce înseamnă expresii precum „repede”, „la modă”, „sălbatic”, „insta-

bil”, „grăbit”, „liber”? Ele ne arată că oamenii încearcă să se înșele sin-

guri în credința că păcatul nu este atât de păcătos pe cât spune Dum-

nezeu că este, și că ei nu sunt atât de răi pe cât sunt în realitate. Se 

poate vedea acest lucru chiar și în tendința credincioșilor de a tolera 

practici chestionabile în copiii lor, și în a-și pune mâna la ochi cu privire 

la rezultatul inevitabil al iubirii de bani, al jocului cu ispita și al tolerării 

unui standard jos al practicării religiei în familie. Mă tem că noi nu 

conștientizăm suficient subtilitatea extremă a bolii sufletelor noastre. 

Suntem prea înclinați să uităm că ispita de a păcătui se va înfățișa îna-

intea noastră rareori în culorile ei adevărate, spunând, „Eu sunt duș-

manul tău de moarte, și vreau să îți ruinez sufletul pe vecie în Iad”. O, 

nu! 

Haideți acum să ne așezăm înaintea imaginii păcatului, așa cum ne 

este zugrăvit în Biblie, și să luăm aminte la cât de vinovați și ticăloși 

suntem, la ce creaturi corupte suntem cu toții înaintea lui Dumnezeu. Ce 

nevoie mare avem cu toții de acea întreagă schimbare a inimii denumită 

regenerare, naștere din nou sau convertire!... Le cer cititorilor mei să ob-

serve cât de profund mulțumitori ar trebui să fim pentru glorioasa Evan-

ghelie a harului lui Dumnezeu. Există un remediu revelat pentru nevoia 
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omului, atât de lat, lung și adânc pe cât este boala omului. Nu trebuie să 

ne fie teamă să privim la păcat și să îi studiem natura, originea, puterea, 

extinderea și răutatea, atâta vreme cât privim în același timp la medica-

mentul minunat care ne este oferit prin mântuirea în Isus Hristos.  
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5 
CRUCIFICAREA, ÎNVIEREA     

ȘI SUBSTITUȚIA 
 

CHARLES SPURGEON 

 

„Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, 

întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici 

o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru 

păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru 

Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru                

Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.” – Romani 6:8-11 

 

Lucrurile la care se face referire în aceste patru versete constituie 

Evanghelia glorioasă pe care noi o predicăm. 

1. Primul lucru indicat foarte clar aici este că Isus a murit. El, care 

era divin și, de aceea, era nemuritor, Și-a plecat capul înaintea morții. 

El, a cărui natură omenească a fost însoțită de atotputernicia naturii 

Sale divine, a găsit plăcere ca, în mod voluntar, să se supună sabiei 

morții. El, care era pur și perfect, și de aceea nu merita moartea (care 

este plata păcatului), totuși S-a oferit de bunăvoie să moară, de dragul nos-

tru. Aceasta constituie cea de-a doua notă pe portativul Evangheliei. 

Prima notă se referă la întruparea Lui: Isus Hristos a devenit om. Îngerii 
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au considerat acest eveniment vrednic de cântecele lor și au făcut ca 

cerurile să răsune de cântare la miezul nopții. Cea de-a doua notă este 

aceasta, anume că, „La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-

a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 

2:8). El a murit ca jertfă. Eu zic că, după ce mulți miei din turmele 

oamenilor și-au vărsat sângele la piciorul altarului, a fost o scenă ciu-

dată să vezi Mielul lui Dumnezeu adus pe același altar pentru a fi jertfit. 

El este fără pată, fără zbârcitură sau orice alt lucru de acest fel. El este 

Întâiul născut al turmei, singurul Miel al Marelui Stăpân, un Miel ce-

resc, un Miel regal. Un astfel de Miel n-a mai fost văzut niciodată până 

atunci. El este Mielul căruia i se acordă închinare în cer, și care trebuie 

să fie adorat cât ține această lume. Cum a fost posibil ca acel cap sfânt 

să fie de acord să simtă greutatea securii? Cum a fost posibil ca acea 

glorioasă victimă să fie înjunghiată cu adevărat? Este posibil ca Mielul 

lui Dumnezeu să se supună cu adevărat morții? O, dar El face acest 

lucru fără a Se împotrivi. El este tăcut atunci când este adus înaintea 

ucigașilor Lui, și Își încredințează în mâna executorului sângele cald al 

inimii, pentru ca astfel să poată plăti pedeapsa, spre stingerea mâniei 

lui Dumnezeu. 

Vorbiți despre asta! Cerul să sune de muzică și Iadul să fie umplut 

de confuzie! Isus, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, Mielul Paștelui lui 

Iehova, a murit. Mâinile Sale au fost străpunse și inima Lui a fost zdro-

bită. Pentru a dovedi acest lucru, sulița L-a străpuns, fluidul vieții a 

curs ca un potop, până la pământ – Isus a murit. Dacă ar exista vreo 

îndoială cu privire la acest lucru, îndoiala se referă la mântuirea ta și a 

mea. Dacă ar exista vreun motiv să punem sub semnul întrebării acest 

lucru, atunci am putea pune sub semnul întrebării posibilitatea mân-

tuirii. Dar Isus a murit, iar păcatul a fost îndepărtat. Jertfa Lui a fume-

gat până la cer, iar Iehova a mirosit un bun miros și a găsit plăcere ca, 

prin Hristos, Victima, să accepte rugăciunile, ofrandele și persoanele 

care fac parte din poporul Său. 
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Dar El nu a murit doar ca o victimă, ci și ca un substitut. Noi am fi 

fost atrași la această scenă ca niște soldați la un mare război, la care n-am 

fi vrut să mergem, căci suntem slabi, am fi căzut în bătălie și ne-am fi lăsat 

oasele să fie devorate de câinii Iadului. Dar El, Fiul cel puternic al lui Dum-

nezeu, S-a făcut substitut pentru noi, a intrat în câmpul de bătălie și a în-

fruntat prima acuzație a adversarului, în pustie. De trei ori l-a respins pe 

diavolul turbat și întreaga lui ceată de demoni, lovindu-i pe cei ce îl ascul-

tau cu sabia Duhului, până când vrăjmașul a fugit și îngerii au venit să-L 

mângâie pe Biruitorul împovărat. Dar conflictul nu s-a încheiat, căci vrăj-

mașul doar s-a retras pentru a-și împrospăta artileria și pentru a-i recruta 

forțele sale vaste pentru un asalt și mai groaznic. Vreme de trei ani, Marele 

Substitut a păzit terenul Său împotriva asalturilor continue ale avangardei 

inamicului, rămânând cuceritor în orice loc. Diavolii au fost scoși din mulți 

posedați, întregi legiuni de demoni fiind împinși să-și găsească refugiul 

într-o turmă de porci, iar Lucifer însuși a căzut ca un fulger din văzduhul 

puterii sale. 

În final, a sosit momentul când Iadul și-a adunat toate forțele, când 

a sosit ceasul ca Hristos, ca Substitut al nostru, a trebuit să ducă ascul-

tarea Sa la maximum: să Se facă ascultător până la moarte. Dacă El a 

fost un Substitut până acum, cum Și-ar fi putut trăda caracterul medi-

ator cu această ocazie? Ar fi putut El să renunțe acum la preluarea res-

ponsabilităților noastre și să declare că trebuie să stăm în picioare și să 

dăm socoteală pentru noi înșine? Dar El nu face acest lucru. El S-a an-

gajat în această lucrare, și o va duce la bun sfârșit. Vărsând stropi mari 

de sânge, El nu s-a clătinat sub îngrozitorul asalt. Rănit în mâini și în 

picioare, a continuat să reziste, păstrându-Și terenul. Și chiar dacă, de 

dragul ascultării, Și-a plecat capul pentru a muri, totuși, chiar prin 

moartea Lui, El a zdrobit moartea, punându-Și piciorul peste gâtul ba-

laurului, zdrobind capul șarpelui vechi, și lovind vrăjmașii noștri, fă-

cându-i precum praful care este măturat de pe podea. Da, binecuvân-

tatul Substitut a murit. Dacă ar exista vreo îndoială în legătură cu acest 
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lucru, atunci noi ar trebui să murim, dar, întrucât El a murit pentru 

noi, cel credincios nu va muri. Datoria este plătită până la ultimul bă-

nuț. Sabia lui Dumnezeu este așezată în teacă pe vecie, iar sângele lui 

Hristos a sigilat-o acolo. Suntem eliberați, căci Hristos a fost legat! 

Trăim, căci Hristos a murit! 

Moartea Lui ca Jertfă și ca Substitut este un lucru care ne mângâie; 

primim de asemenea consolare să știm că El a murit și ca Mijlocitor între 

Dumnezeu și om. Între Dumnezeu și noi exista o mare prăpastie, așa încât, 

dacă am fi vrut să trecem de la noi la Dumnezeu, n-am fi putut, și nici El 

nu ar fi putut veni la noi, dacă ar fi vrut să facă aceasta; dar Isus a venit, 

îmbrăcat în hainele Sale de Mare Preot, purtând platoșa Lui, fiind împo-

dobit cu efodul – El, Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec. Caracte-

rul Lui regal nu trebuie dat uitării, căci capul Său este împodobit cu o co-

roană strălucitoare. Peste umeri, El poartă mantia profetică. Cum am pu-

tea să descriem slava fără egal a Profetului-Rege, a Preotului regal? Se va 

coborî El oare pe pământ? Da, așa va face. Ba încă El Se va coborî până în 

mormânt, în felul acesta turnând un pod peste prăpastia cea mare, așa 

încât Dumnezeu să poată avea părtășie cu omul! 

Iată înaintea mea vălul greu care împiedică ochii muritorilor să 

vadă locul unde strălucește gloria lui Dumnezeu. Niciun om nu se poate 

atinge de acel văl, căci altfel va muri. Există vreun om care poate să îl 

îndepărteze? Acel om ar putea să se apropie de scaunul îndurării. O, 

dacă ar putea fi rupt acel văl de sus până jos, pe toată lungimea lui, căci 

separă sufletele noastre de Acela care locuiește între heruvimi! Tu, ar-

hanghel puternic, ai putea îndrăzni să îl rupi? Ai putea să încerci să faci 

lucrarea aceasta cu prețul nemuririi tale, și astfel să pieri? Dar Isus 

vine, Regele nemuritor, invizibil, cu mâinile Sale puternice, și El rupe 

perdeaua de sus până jos, pentru ca oamenii să se poată apropia acum 

cu îndrăzneală, căci, atunci când Isus a murit, calea cea vie a fost des-

chisă. Cântați, o, cerurilor, și bucură-te, pământ! Nu mai există niciun 
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zid de despărțire, căci Hristos l-a zdrobit! Aceasta este, așadar, una din-

tre marile componente ale Evangheliei, anume faptul că Isus a murit. 

Credeți că Isus a murit, dacă vreți să fiți mântuiți! Credeți că Fiul lui 

Dumnezeu Și-a dat viața. Puneți-vă nădejdea în acea moarte pentru a 

fi mântuiți, și veți fi mântuiți. 

2. Dar Isus a înviat: acesta nu este un lucru mărunt în Evanghelie. 

Isus moare, oamenii Îl pun într-un mormânt nou, Îi îmbălsămează tru-

pul cu miresme, iar vrăjmașii Lui au grijă ca trupul să nu fie furat. Pi-

atra, sigiliul, gărzile – totul dovedește vigilența lor. Aha! Aha! Ce faceți 

voi, oamenilor? Puteți să închideți nemurirea într-un mormânt? Este 

adevărat, prietenii Iadului au vegheat mormântul, întrebându-se ce ar 

putea să se petreacă. Dar iată că vine a treia zi, și cu ea vine și mesage-

rul din cer. El atinge piatra, aceasta se rostogolește, iar îngerul se așază 

pe ea, ca și cum ar sfida întregul univers să încerce să pună piatra la 

loc. Isus se trezește, ca un viteaz din somnul lui, împachetează ștergarul 

de pe capul Său și îl pune deoparte, ca și veșmintele în care dragostea 

Îl înveliseră, și le așază la locul lor, căci El are timp din abundență, nu 

se grăbește, nu este pe punctul de a scăpa ca un fugar care aleargă de 

închisoare, ci ca unul a cărui eliberare a venit în mod legitim, așa încât 

Își părăsește celula în liniște. Astfel, El pășește afară din mormânt cu 

aer strălucitor, glorios. Isus trăiește! El a murit odată, dar a înviat din 

nou dintre cei morți! Nici nu este nevoie să detaliem aici. Trebuie doar 

să ne oprim pentru a remarca faptul că acest lucru reprezintă unul din-

tre aspectele cele mai minunate din întreg mesajul Evangheliei. Moar-

tea a fost biruită! S-a găsit un Om care, prin puterea Sa, a fost capabil 

să se lupte cu moartea și să o zdrobească. Mormântul este deschis! S-a 

găsit un Om capabil să îi desfacă cuiele și să îi elibereze comorile. Astfel, 

fraților, eliberându-Se, El este capabil să îi elibereze și pe alții. 

De asemenea, păcatul a fost iertat în mod clar. Hristos S-a aflat în 

închisoare, ca un ostatic, păstrat acolo ca un garant. Acum, când El a 
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fost eliberat, eliberarea Lui este o declarație, în Numele lui Dumnezeu, 

asupra faptului că El nu mai are nimic împotriva noastră. Substitutul 

nostru a fost eliberat și, prin urmare, și noi suntem eliberați. Acela care 

a plătit datoria noastră este liber, și noi suntem liberi în El! „A fost dat 

din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost so-

cotiți neprihăniți” (Romani 4:25). Ba mai mult chiar, întrucât El a în-

viat dintre cei morți, ne dă dovada că Iadul este biruit. Ceea ce Iadul își 

dorea cel mai mult era să Îl țină pe Hristos sub călcâiul lui. „Aceasta îți 

va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Dar șarpele 

a fost lovit de călcâiul lui Hristos, trupul Lui muritor fiind dincolo de 

puterea vrăjmașilor Lui, căci acel călcâi zdrobit s-a ridicat fără a fi ră-

nit. Hristos n-a rămas cu nicio rană prin moartea Sa. Dragilor, cu 

aceasta ne vom lăuda noi: că Iadul este învins, Satana este tulburat și 

toate cetele lui au căzut înaintea lui Emanuel. Păcătosule, crede acest 

lucru! Este Evanghelia mântuirii tale. Crede că Isus din Nazaret te-a 

înviat din nou dintre cei morți, și pune-ți încrederea în El, pune-ți în-

crederea în El pentru a-ți salva sufletul! Întrucât El a zdrobit porțile 

mormântului, îți poți spune încrederea în El, în faptul că El poate purta 

păcatele tale, poate justifica persoana ta, poate învia duhul tău, și poate 

ridica iarăși trupul tău mort – și adevărat, adevărat îți spun, vei fi mân-

tuit!  

3. Ajungem acum la al treilea punct fără de care Evanghelia ar fi 

incompletă: la fel cum Isus a murit, El este acum viu. După 40 de zile, 

El nu s-a întors în mormânt. El s-a ridicat de la pământ, dar într-un alt 

fel. De pe Muntele Măslinilor, El s-a ridicat în văzduh, până când un 

nor L-a ascuns privirii ucenicilor. Și El trăiește până în ziua de astăzi. 

Acolo, înălțat la dreapta Tatălui Său, El stă, strălucitor ca un soare, îm-

brăcat în maiestate, fiind bucuria tuturor duhurilor glorificate, și în-

cântarea intensă a Tatălui Său! Acolo stă El, Domnul providenței! În 

mâinile Sale stau cheile Raiului, ale pământului și ale Iadului. El se află 
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acolo, așteptând ceasul când vrăjmașii Lui vor fi făcuți așternut picioa-

relor Sale. Și eu cred că Îl voi vedea, pentru că El trăiește pentru a mij-

loci pentru ai Lui. El Își întinde mâna rănită, o îndreaptă către platoșa 

care poartă numele poporului Său și, de dragul Sionului, nu întârzie să 

Își ofere pacea, iar de dragul Ierusalimului, nu se odihnește, ci zi și 

noapte mijlocește întotdeauna: „Dumnezeule! Binecuvântează-Ți moș-

tenirea, adună-i împreună pe rătăciții Tăi!” „Tată, vreau ca acolo unde 

sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să 

vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit îna-

inte de întemeierea lumii” (Ioan 17:24). 

Păcătosule care tremuri, lasă-L pe Mântuitorul cel viu să te învese-

lească. Exersează credința în El, pentru că doar El are nemurirea. El 

trăiește și îți aude rugăciunea; strigă la El, căci El trăiește pentru a pre-

zenta acea rugăciune înaintea feței Tatălui Său. Pune-ți viața în mâinile 

Lui! El trăiește pentru a-i aduna laolaltă pe toți aceia pe care El i-a răs-

cumpărat cu sângele Lui, ca să îi facă poporul turmei Lui, oameni răs-

cumpărați de El. Păcătosule, crezi tu aceste lucruri ca pe niște realități? 

Dacă da, atunci odihnește-ți sufletul în ele, fii sigur de ele, și te poți 

considera mântuit. 

4. Un singur lucru, și cântecul Evangheliei noastre nu are nevoie să 

se ridice mai sus: Isus a murit, El a înviat, trăiește, și trăiește pe veci. El 

nu va muri iarăși. „Știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: 

moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui” (Romani 6:9). Boala 

poate să viziteze această lume și să umple mormintele, dar nicio boală 

sau plagă nu se poate atinge de Mântuitorul cel nemuritor. Șocul ulti-

mei catastrofe poate zgudui cerul și pământul până când stelele vor că-

dea ca niște frunze uscate de măslin, dar nimic nu Îl va mișca pe Mân-

tuitorul cel neschimbător. El trăiește pururea! Nu există nicio posibili-

tate ca El să fie biruit de moarte. Acest lucru, de altfel, ne descoperă o 

altă parte a Evangheliei prețioase, fiindcă este sigur acum că, întrucât 
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El trăiește pururea, niciun vrăjmaș nu-L poate birui. El i-a învins atât 

de clar pe vrăjmașii Lui și i-a izgonit de pe câmpul de bătălie atât de 

bine încât ei nu se vor mai aventura niciodată să atace! Acest lucru do-

vedește de asemenea că viața veșnică a copiilor Lui este sigură. El tră-

iește pururea! Tu, sămânța lui Avraam, ești mântuit cu o mântuire veș-

nică prin îndurările sigure ale lui David. Starea ta în cer și pe pământ 

a fost confirmată pe vecie. Dumnezeu este onorat, sfinții sunt mângâ-

iați și păcătoșii înveseliți, căci „poate să mântuiască în chip desăvârșit 

pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca 

să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).  

Mă rog acum lui Dumnezeu să fii capabil să îți găsești odihna, în 

credință, agățându-te de una din aceste patru ancore. Isus a murit, săr-

mane păcătos. Dacă El a murit și a luat întristările tale, nu te va salva 

ispășirea Lui? Odihnește-te în asta. Milioane de suflete și-au găsit pacea 

în moartea lui Isus, care este ca o temelie de granit. Nicio furtună ai 

Iadului nu o poate zgudui! Agață-te ferm de crucea Lui, ține-te de ea, și 

ea te va susține. Nu poți să te lași dependent de moartea Lui, și să fii 

înșelat. Dar, dacă acest lucru nu îți este suficient, atunci amintește-ți că 

El a înviat din nou. Apropie-te de acest lucru. El este dovedit a fi victo-

rios peste păcatul tău și peste vrăjmașul tău. De aceea, ai putea să nu 

îți predai viața, în dependență de El? Fără îndoială, au existat mii de 

sfinți care au găsit cea mai bogată mângâiere în faptul că Isus a înviat 

din nou dintre cei morți. El a înviat spre justificarea noastră. Păcăto-

sule, agață-te de acest lucru. Odată ce a înviat, El trăiește. El nu este un 

mântuitor mort, o jertfă moartă. El este capabil să îți audă rugăciunea 

și să îți răspundă. Fii dependent de un Mântuitor viu, lasă-ți acum viața 

în mâna Lui. El trăiește pe vecie și, de aceea, nu este prea târziu ca să 

te salveze. Dacă strigi la El, îți va auzi rugăciunea, chiar dacă ai pro-

nunța-o în ultima clipă a vieții tale, căci El trăiește pururea! Chiar dacă 

ar veni sfârșitul Pământului și ai fi ultimul om de pe planetă, totuși El 
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trăiește pururea pentru a mijloci înaintea feței Tatălui Său. O, nu umbla 

pe căi rătăcitoare în speranța că vei găsi o altă nădejde! 

Iată cele patru mari pietre de căpătâi pentru tine. Zidește-ți nădej-

dea pe ele, și nu îți va lipsi temelia cea mai sigură: El a murit, a înviat, 

trăiește, și trăiește pururea! Îți spun, suflete, aceasta este singura mea 

nădejde și, chiar dacă mă reazem pe ea cu toată greutatea mea, nu se 

îndoaie. Este nădejdea tuturor copiilor lui Dumnezeu, și ei rămân mul-

țumiți în ea. Vino și tu, te rog, și odihnește-te pe ea. Fie ca Duhul lui 

Dumnezeu să-i aducă pe mulți ca tine la Hristos! Nu avem o altă Evan-

ghelie. Poate că te-ai gândit la Evanghelie ca la un lucru greu, o treabă 

a teologilor, o chestiune pe care să o înveți în colegiu sau la universi-

tate. Dar nu are de-a face cu învățarea. Până și copilașii tăi pot să o 

cunoască și să fie mântuiți prin ea. Tu, acela căruia îi lipsește educația, 

care abia de poate citi o carte, și tu poți înțelege aceste lucruri. El a 

murit. Iată Crucea. El a înviat. Iată mormântul deschis. El trăiește. Iată-

L pe Mântuitorul care te cheamă. El trăiește pururea. Iată meritul per-

petuu. Fii dependent de El! Pune-ți sufletul în mâna Lui — și ești mân-

tuit. 

 

Extras dintr-o predică rostită în dimineața zilei de duminică, 5 aprilie 1863, la Metropo-

litan Tabernacle, Newington. Retipărită de Pilgrim Publications. 
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6 
CHEMAREA                           

LA POCĂINȚĂ 
 

J.C. RYLE 
 

„Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.” – Luca 13:3 

 

Pocăința este una dintre pietrele de temelie ale creștinismului. În 

Noul Testament ni se vorbește despre pocăință de cel puțin 60 de ori. 

Care a fost prima învățătură predicată de Domnul nostru Isus Hristos? 

Ni se spune că El a predicat, „Pocăiți-vă, și credeți Evanghelia!” (Marcu 

1:15). Ce anume au făcut apostolii când au fost trimiși pentru prima 

dată de Domnul să predice? Ei „au propovăduit pocăința” (Marcu 6:12). 

Care a fost însărcinarea pe care Isus a dat-o ucenicilor Lui, atunci când 

a părăsit această lume? „Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, 

în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” 

(Luca 24:47). Care a fost apelul de încheiere al primelor predici ale lui 

Petru? „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 

Hristos”. „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu” (Faptele Apos-

tolilor 2:38; 3:19). Care a fost esența învățăturii pe care Pavel a dat-o 

prezbiterilor din Efes, atunci când s-a despărțit de ei? Le-a spus că le 
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predicase atât public, cât și din casă în casă, „pocăința față de Dumne-

zeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele Apostolilor  

20:21). Care a fost descrierea pe care Pavel a dat-o propriei slujiri, când 

și-a rostit cuvântul de apărare împotriva lui Festus și Agripa? Ei bine, 

el a spus că arătase tuturor oamenilor că ei trebuie să se „pocăiască și 

să facă fapte vrednice de pocăință” (Faptele Apostolilor 26:20). Care a 

fost relatarea făcută la Ierusalim de credincioși cu privire la convertirea 

celor dintre Neamuri? Atunci când au auzit despre Neamuri, ei au spus, 

„Dumnezeu a dat deci și Neamurilor pocăință, ca să aibă viața” (Faptele 

Apostolilor 11:18). Cu siguranță trebuie să fim cu toții de acord că aces-

tea sunt considerații serioase. Ele trebuie să ne arate importanța cer-

cetării pe care o facem. O greșeală cu privire la pocăință este o greșeală 

foarte periculoasă. O eroare în ce privește pocăința este o eroare care 

stă la însăși rădăcina religiei false. Ce este, așadar, pocăința? Când se 

poate spune despre vreun om că se pocăiește?  

Pocăința este o schimbare profundă a inimii firești a omului în ce 

privește subiectul păcatului. Noi toți ne naștem în păcat. În mod natu-

ral, iubim păcatul. Ne apucăm să păcătuim imediat ce putem acționa și 

gândi, așa cum o pasăre se apucă să zboare și peștele începe să înoate. 

Nu a existat vreun copil care să aibă nevoie de educație sau de școală 

pentru a învăța minciuna, senzualitatea, încăpățânarea, lăcomia, mân-

dria și nebunia. Aceste lucruri nu sunt împrumutate de la tovarăși răi 

sau învățate în mod gradual printr-un curs îndelungat și care să implice 

consecvență și efort. Ele izvorăsc de la sine, chiar dacă copilașii noștri 

ar fi crescuți în izolare. Semințele lor sunt în mod evident produsul 

natural al inimii. Înclinația tuturor copiilor către aceste lucruri repre-

zintă o dovadă incontestabilă a corupției morale și căderii omului în 

păcat. Dar, atunci când această inimă este schimbată de Duhul Sfânt, 

când dragostea naturală față de păcat este îndepărtată, atunci are loc 
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acea schimbare pe care Cuvântul lui Dumnezeu o denumește „pocă-

ință”. Se spune despre omul în care se petrece această schimbare că s-

a „pocăit”. Altfel spus, el poate fi denumit un om pocăit. 

(1) Adevărata pocăință are ca început cunoștința păcatului. Ochii 

omului care se pocăiește sunt deschiși. El vede cu consternare și ne-

mulțumire lungimea și lățimea Legii sfinte a lui Dumnezeu, ca și mul-

țimea enormă a nelegiuirilor sale. El descoperă, spre surprinderea sa, 

că a trăit într-o uriașă amăgire atâta vreme cât s-a considerat un „om 

bun”, sau un om cu „inima bună”. El conștientizează că, în realitate, 

este ticălos, rău, vinovat și corupt înaintea lui Dumnezeu. Mândria lui 

este zdrobită. Gândurile sale înalte cu privire la sine se disipă. El vede 

că nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât un mare păcătos. 

Acesta este primul pas în pocăința adevărată. 

(2) Adevărata pocăință merge mai departe pentru a lucra întrista-

rea față de păcat. Inima unui om pocăit este atinsă de o remușcare pro-

fundă datorată nelegiuirilor sale din trecut. El este străpuns în inimă la 

gândul că a trăit o viață atât de nebunească și stricată. El deplânge tim-

pul irosit, talanții cheltuiți în mod greșit, dezonorarea lui Dumnezeu și 

rănirea propriului său suflet. Pentru el, amintirea acestor lucruri este 

dizgrațioasă și împovărătoare. Povara acestor lucruri este adeseori 

aproape insuportabilă. Atunci când un om se întristează în felul acesta, 

știm că el a trecut prin cea de-a doua etapă a pocăinței. 

(3) Adevărata pocăință merge mai departe pentru a produce măr-

turisirea păcatului în acel om. Limba unui om pocăit este dezlegată. El 

simte că trebuie să-I vorbească acelui Dumnezeu împotriva Căruia a 

păcătuit. Ceva din interiorul lui îi spune că trebuie să strige înaintea lui 

Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu și să-I vorbească lui Dumnezeu 

despre starea sufletului său. El trebuie să își verse inima și să își recu-

noască nelegiuirile înaintea tronului de har. În el se găsesc poveri grele, 
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motiv pentru care nu mai poate să păstreze liniștea. Nu mai poate as-

cunde nimic. El merge înaintea lui Dumnezeu, fiind gata să spună, „Am 

păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta: nelegiuirea mea este mare. 

Ai milă de mine, păcătosul!” Atunci când un om merge astfel înaintea 

lui Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele, avem de-a face cu cea de-a 

treia etapă a pocăinței adevărate. 

(4) Mai mult, adevărata pocăință se arată înaintea lumii printr-o 

despărțire profundă de păcat. Viața unui om pocăit este schimbată. 

Comportamentul său zilnic este schimbat în întregime. Un nou Rege 

domnește în inima lui. El abandonează omul cel vechi (Efeseni 4:22). 

Ceea ce Dumnezeu poruncește, el acum dorește să practice, și ceea ce 

Dumnezeu interzice, el acum își dorește să evite (cf. Luca 8:15; Psalmii 

25:11; Luca 18:13). El se străduiește în toate modalitățile să se păzească 

de păcat, să lupte împotriva păcatului, să biruiască în lupta cu acesta. 

El încetează să facă rele. Dimpotrivă, învață să facă binele. El se des-

parte abrupt de căile sale greșite și de tovărășiile sale rele. Oricât de 

slab ar fi, el se străduiește să trăiască o viață nouă. Atunci când un om 

face aceste lucruri, avem de-a face cu al patrulea pas în pocăința ade-

vărată. 

(5) Adevărata pocăință, ultimul rând, se demonstrează prin produ-

cerea în inimă a unui obicei stabil de a manifesta o ură profundă față 

de orice păcat. Mintea unui om pocăit devine o minte care este sfântă 

în mod obișnuit. El urăște lucrurile care sunt rele și se agață de cele 

bune (Romani 12:9). El își găsește încântare în Legea lui Dumnezeu 

(Psalmii 1:2). Frecvent, el eșuează să se înalțe la nivelul dorințelor sale, 

și descoperă în sine o atracție rea care se războiește cu Duhul lui Dum-

nezeu (Galateni 5:17). Se descoperă rece când ar vrea să fie fierbinte, 

mergând înapoi când ar vrea să meargă înainte, greoi când ar vrea să 

fie viu în slujirea lui Dumnezeu. El este profund conștient de infirmită-

țile sale. Suspină, având un simț acut al corupției inimii sale. Dar, cu 
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toate acestea, tendința generală a inimii sale este către Dumnezeu și tot 

mai departe de rău. El poate spune, ca și David, „găsesc drepte toate po-

runcile Tale, și urăsc orice cale a minciunii” (Psalmii 119:128). Atunci când 

un om poate spune aceste lucruri, trăindu-le în viața sa, știm că avem de-

a face cu cea de-a cincea sau ultima etapă a pocăinței autentice. Adevărata 

pocăință, așa cum tocmai am descris, nu este niciodată singură în inima 

omului. Ea are întotdeauna un însoțitor – un însoțitor binecuvântat. Ea 

este însoțită întotdeauna de credința vie în Domnul și Mântuitorul nostru 

Isus Hristos. Oriunde se găsește credința, acolo este și pocăința. Oriunde 

există pocăință, există și credință. Nu pot decide eu care dintre ele vine 

prima – dacă pocăința precedă credința sau credința precedă pocăința. Dar 

ceea ce pot spune este că cele două haruri nu sunt niciodată separate. Aten-

ție să nu faceți vreo greșeală cu privire la natura adevăratei pocăințe. Dia-

volul știe foarte bine care este valoarea acelui har prețios, așa încât să se 

preocupe suficient să îl portretizeze prin intermediul imitațiilor acestuia. 

Oriunde există o monedă bună, vor exista întotdeauna și monede false. 

Oriunde există un har prețios, diavolul va pune în circulație contrafaceri 

și falsuri ale acelui har, și va încerca să le așeze în sufletele oamenilor. 

Asigură-te că nu ești amăgit în această privință. 

(1) Asigură-te că pocăința ta este o chestiune a inimii. Ea nu constă 

într-o față tristă sau un chip posac, religios, nici într-o austeritate au-

toimpusă — niciuna dintre acestea nu înseamnă adevărata pocăință 

înaintea lui Dumnezeu. Harul real al pocăinței este ceva mult mai pro-

fund decât o simplă chestiune de fațadă, îmbrăcăminte, zile și forme 

religioase. Ahab și-a putut pune trupul în sac și cenușă, când a servit 

intereselor lui, dar el nu s-a pocăit niciodată. 

(2) Asigură-te că pocăința ta este o pocăință prin care te întorci la 

Dumnezeu. Felix a tremurat când l-a auzit pe apostolul Pavel predicând. 

Dar aceasta nu este pocăință adevărată. Asigură-te că pocăința ta te 

conduce la Dumnezeu și te face să alergi la El ca la cel mai bun prieten. 
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(3) Asigură-te că pocăința ta este o pocăință demonstrată printr-o 

profundă abandonare a păcatului. Oamenii sentimentali pot să plângă 

atunci când aud predici mișcătoare duminica, și totuși să se întoarcă 

apoi la distracție în săptămâna de după aceea. În ce privește credința 

adevărată, sentimentele sunt mai rele decât lucrurile fără valoare, dacă 

ele nu sunt însoțite de practică. Simpla stimulare sentimentală, fără o 

despărțire profundă de păcat, nu constituie pocăința pe care Dumnezeu 

o acceptă. 

(4) Asigură-te că, mai presus de orice, pocăința ta este întrețesută 

îndeaproape cu credința în Domnul Isus Hristos. Asigură-te ca toate 

convingerile tale să fie convingeri care nu se odihnesc niciodată decât 

la piciorul Crucii pe care a murit Isus Hristos. Iuda Iscarioteanul a putut 

să spună, „Am păcătuit” (Matei 27:4), dar el nu s-a întors niciodată la 

Isus. Iuda nu a privit niciodată prin credință la Isus, motiv pentru care 

a și murit în păcatele lui. Dă-mi acea convingere de păcat care îl face 

pe om să alerge la Hristos și să plângă pentru că, prin păcatele lui, L-a 

străpuns pe Domnul care l-a răscumpărat. Dă-mi acea remușcare a su-

fletului sub care un om ajunge să se gândească mult la Hristos și este 

împovărat gândindu-se că a dezonorat atât de mult un Mântuitor atât 

de milostiv. A merge la Muntele Sinai, a auzi Cele 10 Porunci, a privi la 

Iad, a se gândi la terorile condamnării – toate acestea pot să-i facă pe 

oameni temători și să le fie întrucâtva de folos. Dar nicio pocăință nu 

va dura, dacă acel om nu va privi la Calvar mai mult decât la Sinai și 

nu va vedea în Isus cel sângerând cel mai puternic motiv pentru remuș-

carea inimii sale. O astfel de pocăință vine din cer. O astfel de pocăință 

este plantată în inima omului de către Dumnezeu, Duhul Sfânt. 

 

Extras din cartea Old Paths. Republicată de Banner of Truth Trust. 
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7 
DE CE ESTE                                 

NECESARĂ CREDINȚA? 
 

THOMAS MANTON 
 

De ce este necesară credința pentru a putea beneficia de Hristos? 

Din următoarele motive: 

1. În ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu: pentru ca inimile 

noastre să fie înzestrate cu o înțelegere deplină a harului Său, El, care 

ni se dezvăluie în noul legământ6 nu ca un Dumnezeu răzbunător și 

condamnator, ci ca un Dumnezeu iertător. Acest motiv ne este prezen-

tat de către apostol astfel: „De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin 

credință, pentru ca să fie prin har” (Romani 4:16). Legea a adus cu ea 

groaza de Dumnezeu, fiind instrumentul prin care păcatul a fost des-

coperit și, odată cu el, și pedeapsa: „pentru că Legea aduce mânie; și 

unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege” (Romani 4:15). 

Dar Evanghelia ne-a adus harul. Legea ne-a arătat eșecul, dar Evanghe-

lia ne-a descoperit calea de recuperare. De aceea, credința este în acord 

                                            
6 noul legământ – cf. Ieremia 31:31-34; Matei 26:27-28; Evrei 8:6-13; 10:12-20; 12:22-24. 
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cu harul, întrucât Îl portretizează pe Dumnezeu mai iubitor și priete-

nos, fiind iubit de noi prin descoperirea bunătății și a harului Său. Mân-

tuirea omului prin Hristos, adică prin întruparea, viața, suferințele, 

moartea, învierea și înălțarea Lui, ne umple inimile cu harul Lui bogat. 

Același lucru îl fac legământul Său îndurător, promisiunile Sale pline 

de har și toate beneficiile ce ne sunt date. Duhul Său, iertarea și părtă-

șia cu Dumnezeu în slavă, toate acestea au rolul de a ne umple inimile 

cu un simțământ al dragostei lui Dumnezeu. Și toate sunt la fel de ne-

cesare. O conștiință vinovată nu este ușor liniștită și făcută să privească 

la feluritele fațete ale fericirii care izvorăște din Acela față de care am 

greșit atât de mult. Odată ce a devenit păcătos, Adam s-a rușinat de 

Dumnezeu (Geneza 3:30). Tot așa, păcatul continuă să ne facă să fim 

ezitanți în a veni la El. Vinovăția este suspicioasă, și dacă nu avem pe 

cineva care să ne conducă de mână, ducându-ne înaintea lui Dumnezeu, 

nu putem rămâne în prezența Lui. Iată scopul credinței: ca păcătoșii, 

fiind plini de bunătatea și harul lui Dumnezeu, să fie recuperați și să se 

întoarcă la El printr-un mijloc potrivit. 

În noul legământ, pocăința este îndreptată în mod distinct către 

Dumnezeu, iar credința către Hristos: „pocăința față de Dumnezeu și 

credința în Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele Apostolilor 20:21). 

Pocăința este îndreptată către Dumnezeu întrucât de la Dumnezeu am 

căzut și la Dumnezeu trebuie să ne întoarcem. Noi am căzut de la El, 

atunci când am încălcat jurământul și ne-am căutat fericirea în altă 

parte. La El trebuie să ne întoarcem, întrucât El este sursa potrivită și 

dreaptă a fericirii. 

Dar credința este îndreptată către Mijlocitor, căci El este singurul 

remediu pentru ticăloșia noastră și singurul mijloc prin care putem ob-

ține binecuvântarea noastră veșnică. El a deschis calea către Dumnezeu 

prin meritele Sale și prin satisfacerea dreptății Lui, și, în realitate, ne 

conduce pe această cale prin harul Lui înnoitor și care ne împacă cu 
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Dumnezeu, astfel încât să putem fi capabili să fim plăcuți lui Dumnezeu 

și să ne bucurăm de El deopotrivă. Iată de ce credința în Hristos este 

un subiect asupra căruia se insistă atât de mult, și prin care ne putem 

obține statura și dreptul la binecuvântarea noului legământ. Credința 

este caracterizată în mod special de trăsături și o potrivire specială spre 

a fi folosită pentru recuperarea noastră din păcate și aducerea noastră 

la Dumnezeu, întrucât ea este îndreptată în mod particular asupra Mij-

locitorului, prin care noi venim la Dumnezeu. 

2. În ceea ce privește relația noastră cu Hristos: 

[1] Pentru că doar prin credință se poate înțelege bine întreaga dis-

pensație a harului dat prin Hristos. Întrucât calea de recuperare a noas-

tră este atât de supranaturală, neobișnuită și minunată, cum am putea 

fi convinși de ea, dacă nu credem mărturia lui Dumnezeu? Rațiunea 

este confuză la faptul că Fiul tâmplarului ar trebui să fie în același timp 

Fiul Marelui Arhitect și Ziditor, care a creat cerul și pământul; că viața 

ne este dată prin moartea Altuia; că Dumnezeu a fost făcut Om, deși El 

este în același timp Judecător; că Cel care nu a cunoscut păcat a fost 

condamnat ca un criminal; că Cel crucificat ar putea obține mântuirea 

întregii lumi și ar putea fi Domnul vieții și al morții, și să aibă o astfel 

de putere asupra oricărei ființe încât să dea viața veșnică tuturor celor 

cărora vrea. Doar credința le poate explica. Simțurile privesc doar la 

lucrurile văzute și simțite, rațiunea vede efectele cauzelor, dar credința 

este îndreptată către lucrurile pe care Dumnezeu le-a descoperit, pen-

tru că El le-a descoperit. În mod sigur, doar credința ne poate susține 

în așteptarea pe care o avem cu privire la harul și îndurarea lui Dum-

nezeu pentru viața veșnică. Ce altceva ne poate susține dacă nu o cre-

dință puternică și vie, atunci când suntem implicați în îndatoriri atât 

de împotrivitoare înclinației inimii carnale și când avem de înfruntat 

atât de multe ispite din partea vrăjmașului? 
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[2] Câtă vreme nu credem în Hristos, nu putem avea nicio mângâ-

iere sau beneficiu ca urmare a tuturor slujirilor Lui. Cum putem învăța 

de la El calea mântuirii, dacă nu credem în El ca în Profetul trimis de 

Dumnezeu pentru a învăța lumea cu privire la calea către fericirea ade-

vărată? „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea 

Mea: de El să ascultați!” (Matei 17:5). Cum putem să Îl ascultăm, dacă 

nu credem în El, Cel ce este Domnul nostru, care are puterea peste orice 

ființă, și înaintea judecății Căruia trebuie să stăm? „Dumnezeu nu ține 

seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor 

de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va 

judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru 

aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită 

prin faptul că L-a înviat din morți” (Faptele Apostolilor 17:30-31). Cum 

putem să depindem de meritul ascultării și jertfei Sale, să fim mângâ-

iați cu promisiunile Sale pline de har și cu legământul Său, să venim la 

Dumnezeu cu îndrăzneală și cu nădejdea îndurării, în Numele Lui, și să 

fim siguri că El ne va justifica, ne va sfinți și ne va mântui, dacă nu 

credem că El este Preotul care a făcut odată pentru totdeauna ispășire 

și care mijlocește continuu pentru noi? (Evrei 9:25). În vremea când a 

umblat printre oameni, când cineva venea la El și îi cerea orice lucru 

bun, El punea acea persoană la încercare, întrebând-o „Credeți că pot 

face lucrul acesta?” (Matei 9:28). „Tu zici: ,Dacă poți!’ Toate lucrurile 

sunt cu putință celui ce crede!” (Marcu 9:23). „Crezi lucrul acesta?” 

(Ioan 11:26). Putem vedea, așadar, că nimeni nu putea beneficia de ceva 

din partea Lui, dacă nu credea în El. 

3. În ceea ce privește acea sfințenie și ascultare pe care Dumnezeu a 

așteptat-o de la ființele create de El: Hristos a venit să ne împace cu 

Dumnezeu, lucru pe care El îl face în dublă calitate de Mântuitor și Dă-

tător de lege pentru Biserica Lui. Atâta vreme cât noi nu credem în El, 

aceste calități și funcții nu vor avea efect în viețile noastre.  
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[1] În calitate de Mântuitor, El a venit pentru a îndepărta blestemul 

Legii și pentru a ne pune în postura de a sluji și a fi plăcuți lui Dumnezeu, 

dându-ne Duhul Lui pentru a înnoi naturile noastre și pentru a vindeca su-

fletele noastre: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pen-

tru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și 

prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5). „El a purtat păcatele noas-

tre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să 

trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24). 

Niciodată nu ne vom putea achita de îndatorirea noastră și nici nu vom 

putea fi capabili să o împlinim, dacă nu credem că El este un astfel de Mân-

tuitor. 

[2] În calitate de Dătător de Lege, El ne convinge prin autoritatea 

Sa să trăim în ascultare de Dumnezeu. El nu a venit pentru a ne elibera 

de îndatoririle noastre, ci pentru ale întări. El a venit pentru a găsi și 

recupera oaia pierdută, dând-o înapoi Stăpânului ei, pentru a găsi și 

înapoia bănuțul pierdut Posesorului lui, și pentru a-l duce pe fiul 

pierdut înapoi la Tatăl său. Așa cum harul lui Hristos nu anulează în-

durarea lui Dumnezeu, nici autoritatea lui Hristos nu ne eliberează de 

autoritatea lui Dumnezeu. Așadar, cine se va supune unei autorități, 

dacă nu este convins de ea sau dacă nu crede în ea? De aceea, odată ce 

noi credem, ne plecăm inima și genunchii înaintea Lui. 

4. În ceea ce privește mângâierea noastră:  

Credința este reprezentată adesea în Scriptură ca un har liniștitor. 

Mângâierea, liniștea și pacea sufletului depind mult de credința în Hris-

tos în calitate de Mântuitor atotsuficient, care alungă temerile noastre 

și ne face să ne încredem în Hristos, în cele mai grele încercări, făcând 

din El întreaga noastră fericire, și hrănindu-ne sufletul cu o pace con-

stantă și o bucurie veșnică. Chiar dacă această lume ar fi întoarsă pe 

dos și distrusă; chiar dacă am fi în sărăcie și boală, sau în sănătate și 

bogăție; chiar dacă am avea o reputație bună sau rea; indiferent dacă 
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asupra noastră ar cădea persecuția sau prosperitatea, cât de puțin ne-

ar afecta toate acestea, dacă știm în Cine am crezut? (2 Timotei 1:12). 

Cerul rămâne acolo unde era și mai înainte, iar Hristos este la dreapta 

lui Dumnezeu. Cât de puțin ar trebui atunci să ne disturbe pacea și 

mângâierea sufletului toate aceste lucruri, atunci când trăim continuu 

cu Dumnezeu? (Psalmii 112:7). Dar păcatul este cel mai mare necaz al 

nostru. Dacă păcatul este necazul tău, atunci răspunsul meu este 

acesta, „Este el infirmitatea sau nelegiuirea ta?” Dacă este o infirmitate, 

atunci „nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Ro-

mani 8:1). Dacă este nelegiuirea ta, leapădă păcatul tău prin pocăință, 

și atunci vei putea căpăta mângâiere, căci Hristos a venit să ne mântu-

iască de păcatele noastre. 

Aplicația 1: Contrazicerea presupunerilor oamenilor cu privire la bi-

nele lor veșnic, presupuneri prin care mulți își amăgesc propriile suflete, 

conducându-le spre condamnare. 

1. Unii oameni, când aud că oricine crede va fi mântuit, capătă o noți-

une carnală despre Hristos. Ei cred că, dacă El ar fi viu, ei L-ar avea, L-ar 

primi în casele lor, și s-ar folosi de El într-o manieră mai prietenoasă decât 

au făcut-o evreii. Aceasta nu este decât o cunoaștere a lui Hristos „în felul 

lumii” (2 Corinteni 5:16). El nu trebuie primit în casele noastre, ci în ini-

mile noastre. Dincolo de aceasta, noi nu cunoaștem propriile inimi și nici 

nu știm ce am fi făcut dacă am fi trăit atunci. O persoană cu un comporta-

ment atât de respingător [pentru firea pământească - n.trad.] precum 

Hristos, și atât de neînfrânată în respingerea păcatelor vremurilor respec-

tive nu ar fi servit întoarcerii noastre mai mult decât a servit El evreilor. 

Evreii spuneau, „Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi 

unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor” (Matei 23:30). Memoria lui Core, 

Datan și Abiram era atât de detestabilă pentru evreii firești pe cât este 

aceea a lui Iuda și Ponțiu Pilat pentru creștini, dar ei nu erau în niciun fel 

oameni mai buni. 
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2. Oamenii Îi aduc o mare reverență Numelui și memoriei Lui, se 

proclamă creștini, și îi urăsc pe turci și pe păgâni. Dar nici acest lucru 

nu ajută. Mulți prețuiesc Numele lui Hristos, dar neglijează slujirea Lui. 

Cinstirea medicului fără a lua medicamentele prescrise de el nu va 

aduce niciodată sănătate. Oamenii au învățat să vorbească bine despre 

Hristos recitând lucruri bune după alții, dar ei nu cred în El cu sinceri-

tate și în sens mântuitor, pentru a-și curăța și vindeca sufletele, și nu 

Îl lasă să facă lucrarea de Mijlocitor în ei. 

3. Oamenii sunt foarte dornici să fie iertați de Hristos și să obțină 

viața veșnică, dar fac lucrul acesta din simplă necesitate. Ei nu Îl vor 

lăsa pe Hristos să Își facă întreaga lucrare, să îi sfințească, să îi pregă-

tească pentru a trăi spre gloria lui Dumnezeu, și nici nu se despart de 

poftele lor dragi, oricât de clare ar fi, refuzând să vină la ascultarea 

Evangheliei. Sau, cel puțin, ei sunt mulțumiți dacă Hristos îi va sluji, 

fără ca ei să crească în acest har și să se folosească de mijloacele Lui 

sfinte. Dar noi suntem chemați să ne curățim, întrucât avem aceste pro-

misiuni și un astfel de Răscumpărător binecuvântat (2 Corinteni 7:1). 

Lucrarea aceasta este a noastră, chiar dacă harul vine de la El. Tot așa 

spune și Galateni 5:24: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit 

firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”.  

4. Unii oameni manifestă o mândrie ciudată legată de faptul că ei 

vor fi mântuiți și au parte de beneficii, prin Hristos. Lucrul pe care ei îl 

denumesc credință poate fi, de fapt, cea mai mare necredință din lume, 

pentru că ei spun că, în esență, oamenii pot trăi în păcatele lor și totuși 

le va fi bine în final, total contrar față de ceea ce Dumnezeu a vorbit în 

Cuvântul Lui, „Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui 

Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închi-

nătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, 
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nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moș-

teni Împărăția lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9-10). Nu tăria convinge-

rilor noastre ne va susține, ci temelia sigură a nădejdii noastre. 

Aplicația 2. Credem noi în Fiul lui Dumnezeu? În aceasta stă marea 

problemă a conștiinței, când vine vorba de stabilirea beneficiului nos-

tru veșnic. 

1. Dacă credem, Hristos va fi prețios pentru noi: „Pentru voi, care 

ați crezut, El este prețios!” (1 Petru 2:7, lit. KJV). Hristos nu poate fi 

acceptat acolo unde El nu este prețuit, acolo unde alte lucruri intră în 

competiție cu El și unde Dumnezeu nu este administratorul harului 

Său. 

2. În sufletul în care există credință adevărată, inima va fi curățită: „le-

a curățit inimile prin credință” (Faptele Apostolilor  15:9). 

3. Dacă crezi în Hristos, inima ta va fi despărțită de această lume: 

„oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea; și ceea ce câștigă 

biruință asupra lumii, este credința noastră” (1 Ioan 5:4). 

4. Dacă ai credință adevărată, ea se va manifesta prin faptele dra-

gostei: „Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea îm-

prejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste” (Gala-

teni 5:6). 

Prin aceste lucruri se va stabili situația ta. Atunci mângâierea și dul-

ceața acestui adevăr îți vor umple inima: „Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 

El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 

 

Extras din predica XVI, volumul „Sermons upon John 3:16”, în The Complete Works of 

Thomas Manton, D.D., vol. 2, republicat de Maranatha Publications. 
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8 
EVANGHELIA                                   
ȘI JUDECATA 

 

CHARLES SPURGEON 

 

Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor 

oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit  o zi, în care va 

judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta.” – 

Faptele Apostolilor 17:30-31 

 

Conform revelației Evangheliei, această judecată va fi realizată de 

Omul Isus Hristos. Dumnezeu va judeca lumea, dar o va judeca prin 

Fiul Său, care a fost rânduit să împlinească lucrarea din acea ultimă zi 

înfricoșătoare. Acela care va sta pe tronul de judecată este „Fiul omu-

lui”. El va fi astfel întronat, zic eu, parțial pentru că este implicat în 

slujirea Sa de mijlocire, în care Domnul a pus toate lucrurile la picioa-

rele Sale (Evrei 2:8). El se află la dreapta Tatălui, „după ce s-a înălțat 

la cer, și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile” (1 Petru 3:22). Dum-

nezeu a găsit plăcere să nu pună lumea sub directa Sa guvernare, ci sub 

conducerea Mijlocitorului, astfel încât El să ne trateze cu îndurare. Mij-

locitorul acela este Profet, Preot și Rege, iar calitatea Lui de Rege ar fi 
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lipsită de slava ei dacă Regele nu ar avea puterea vieții și a morții, și 

puterea de a-i judeca pe supușii Lui. De aceea, Isus Hristos, fiind Regele 

și Suveranul mijlocitor, cu toată puterea atribuită Lui în cer și pe pă-

mânt, se va îmbrăca cu marea Sa putere în final, și va judeca popoarele. 

Această înaltă poziție este acordată în același timp Domnului nostru ca 

o cinste din partea Tatălui, prin care se va șterge orice urmă de rușine 

și dezonoare pe care El a avut-o de îndurat câtă vreme a trăit printre 

fiii oamenilor. Regii pământului s-au ridicat atunci să Îl judece, dar ei 

vor sta înaintea Lui, în ziua de apoi, pentru a fi judecați. Stăpânitorii s-

au sfătuit pentru a-L condamna, dar și ei vor sta înaintea tronului Său 

de judecată spre a fi condamnați. Ponțiu Pilat și marii preoți vor fi 

acolo, la fel și Cezar, ca toți cezarii, țarii, împărații, regii și prinții, care 

vor aduce cinste lui Hristos în cea mai smerită manieră, stând înaintea 

scaunului Său de judecată în calitate de prizonieri, fiind examinați de 

El. Nimeni nu-și va mai aminti atunci de sceptrul de trestie, căci El Își 

va zdrobi vrăjmașii cu toiagul de fier (Matei 12:20, Apocalipsa 19:15). 

Nu vor mai exista niciun fel de semne ale coroanei de spini, căci pe 

capul Său vor fi așezate multe diademe. Oamenii nu se vor mai putea 

gândi la El atunci ca la „omul suferinței”, cu chipul împovărat de întris-

tare, căci ochii Săi vor fi ca para focului și fața Sa strălucitoare ca soa-

rele în puterea lui. O, Cruce, orice ar fi fost rușinos în legătură cu tine 

va fi șters pe vecie înaintea fiilor oamenilor, căci acest Om va sta așezat 

pe tronul de judecată! Tatăl a hotărât să dea această cinste Fiului, și El 

o merită pe deplin. În calitate de Dumnezeu, Isus Hristos a avut o slavă 

alături de Tatăl dinainte de crearea lumii, dar, în calitate de Dumnezeu-

om, El are o glorie pe care Tatăl I-a dat-o drept răsplată a trudei Sale 

de viață și de moarte, prin care a răscumpărat poporul Său. „Familiile 

popoarelor; dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!” (Psalmii 

96:7) este un îndemn pentru toți sfinții Lui, dar Dumnezeu, Tatăl cel 

veșnic, a făcut acest lucru Fiului Său, despre care a jurat că „orice ge-

nunchi Se va pleca înaintea Lui și că orice limbă va mărturisi că Isus 
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Hristos este Domnul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl” (Filipeni 2:10-11). 

„Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o 

judecată împotriva tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de 

toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate 

cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși 

nelegiuiți” (Judecători 1:14-15).  

În ziua de apoi, Domnul nostru va judeca lumea atât în calitate de 

Fiu al omului, cât și în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. Fiți siguri, așa-

dar, de imparțialitatea Lui. El este Dumnezeu, și totuși Om, având o 

simpatie intensă atât cu regele cât și cu supușii lui, manifestându-Și 

harul chiar și față de cei rebeli, dar fiind totuși plin de dragoste bogată 

față de Tatăl și față de Legea Sa. Dacă ar fi să alegem un judecător, ce 

ființă am putea presupune că este mai imparțială sau atât de imparțială 

precum Domnul, care „măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a 

crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dez-

brăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 

oamenilor” (Filipeni 2:6-7)? O, binecuvântate Judecător, fii întronat 

dintr-o dată înaintea întregii creații! 

Verdictul Fiului Omului va fi final și ireversibil. Odată ce Isus l-a 

pronunțat, nu va mai exista niciun apel, nicio posibilitate de a corecta 

ceva, nicio șansă de a întoarce hotărârea. El Însuși a spus: „aceștia vor 

merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veș-

nică” (Matei 25:46). Nu va exista nicio amânare în execuția pedepsei și 

nicio scăpare de la condamnare. Nu va exista nicio mângâiere a inimii 

ca să o îndure și nicio posibilitate ca oamenii să treacă peste pedeapsă. 

Pedeapsa va fi aplicată cu toată grozăvia ei, fiind verdictul final al Ju-

decătorului întregului pământ, pronunțat de Hristosul dragostei. Nu 

știu cum să vorbesc mai bine pe o astfel de temă, dar o las așa înaintea 

ta. Fie ca Duhul Sfânt să vorbească inimii tale! 
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Extras dintr-o predică rostită în dimineața Zilei Domnului,                                                          

pe 25 mai 1879, la Metropolitan Tabernacle, Newington.                                                            

Retipărită de Pilgrim Publications. 
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9 
IERTARE PENTRU                        

CEL MAI MARE PĂCĂTOS  
 

JONATHAN EDWARDS 

 

„Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!”                                 

– Psalmul 25:11 

 

Învățătura: Dacă venim cu adevărat la Dumnezeu pentru a căpăta 

îndurare, grozăvia păcatului nostru nu va reprezenta un impediment în 

calea iertării noastre. Iată care lucruri sunt necesare pentru ca noi să 

venim cu adevărat la Dumnezeu, după îndurare: 

Trebuie să ne vedem ticăloșia și să fim conștienți de nevoia de a 

căpăta îndurare. Cei care nu sunt conștienți cu privire la starea lor de 

ruină nu pot să își îndrepte cu adevărat privirile către Dumnezeu, pen-

tru a primi îndurarea Lui, căci însăși noțiunea îndurării divine stă în 

bunătatea și harul lui Dumnezeu, manifestate față de cel ticălos. Fără a 

exista ticăloșie în obiectul îndurării, nu poate exista niciun fel de exer-

sare a acesteia. A presupune că poate exista îndurare fără ticăloșie sau 

milă fără ruină este o contradicție. De aceea, oamenii nu se pot consi-

dera obiecte potrivite ale îndurării, dacă nu se știu mai înainte drept 
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persoane ticăloase. Așadar, până când oamenii nu se vor afla într-o as-

tfel de situație, este imposibil ca ei să vină la Dumnezeu, pentru a primi 

îndurarea Lui. Ei trebuie să fie conștienți că sunt copii ai mâniei, că 

Legea este îndreptată împotriva lor și că sunt expuși blestemului ei – 

că mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor și că El este mânios în fie-

care zi pe ei, atâta vreme cât ei se află sub vinovăția păcatului. Ei tre-

buie să știe că este un lucru foarte îngrozitor să fie obiectele mâniei lui 

Dumnezeu, că este foarte tragic ca El să le fie vrăjmaș, și că nu pot să 

suporte mânia Lui. Oamenii trebuie să fie conștienți că vinovăția păca-

tului îi face să fie creaturi ticăloase, oricare ar fi bucuriile temporare de 

care au parte; că nu pot fi altceva decât niște creaturi ratate, mizerabile, 

atâta vreme cât Dumnezeu este mânios pe ei; că sunt fără putere și vor 

pieri, o pierzare veșnică, dacă Dumnezeu nu îi ajută. Oamenii trebuie 

să își vadă starea total disperată, pentru care nimeni și nimic nu poate 

face ceva; că ei stau agățați ca de un fir de păr deasupra prăpastiei dis-

trugerii veșnice, și că, dacă Dumnezeu nu ar avea milă față de ei, în 

mod automat s-ar prăbuși în aceasta. 

1. Întrucât este infinită, îndurarea lui Dumnezeu este la fel de sufi-

cientă pentru iertarea celor mai mari păcate, cât și a celor mai mărunte. 

Ceea ce este infinit este la fel de superior unui lucru mare după cum 

este prin comparație cu un lucru mic. Astfel, întrucât Dumnezeu este 

infinit de măreț, El este la fel de măreț prin comparație cu regii, după 

cum este măreț prin comparație cu cerșetorii. El este mai presus de cel 

mai mare înger, după cum este mai presus de cel mai neînsemnat vi-

erme. Un lucru care este infinit nu poate fi măsurat în niciun fel prin 

comparație cu un lucru finit. De aceea, întrucât îndurarea lui Dumne-

zeu este infinită, ea trebuie să fie suficientă pentru iertarea tuturor pă-

catelor, după cum este suficientă pentru iertarea fiecăruia dintre pă-

cate, în parte. 
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2. Dreptatea împlinită de Hristos este la fel de suficientă pentru în-

depărtarea celei mai mari vinovății, ca și a celei mai mărunte. „Sângele 

lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). „Oricine 

crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați 

prin Legea lui Moise” (Faptele Apostolilor 13:39). Dacă Dumnezeu așa 

ne vorbește, atunci oricare ar fi situația, sunt acoperite toate păcatele 

acelora care vin la El pentru a căpăta îndurare. Și dacă dreptatea pentru 

acestea este îndeplinită, cu siguranță că nu mai este un lucru incredibil 

ca Dumnezeu să fie gata să le ierte. Așadar, întrucât Hristos a împlinit 

dreptatea pentru toate păcatele, sau a satisfăcut cerințele care sunt su-

ficiente pentru toate, a ierta cele mai mari păcate ale celor care vin într-

o modalitate corectă la El pentru aceasta nu mai este în niciun fel un 

lucru lipsit de consecvență cu gloria atributelor divine. Dumnezeu 

poate acum să-i ierte pe cei mai mari păcătoși fără a aduce vreun pre-

judiciu onoarei sfințeniei Sale. Sfințenia lui Dumnezeu nu Îi permite să 

tolereze păcatul nici măcar pentru o clipă, ci Îl conduce la a-Și mărturisi 

în mod adecvat ura față de păcat. Dar, odată ce Hristos a satisfăcut 

dreptatea pentru păcat, Dumnezeu poate acum să îl iubească pe păcătos 

și să nu mai privească deloc cu dezaprobare la păcat, indiferent cât de 

mare ar fi fost acel păcătos [esența nu este că, de acum, Dumnezeu ar 

putea privi la păcat, tolerându-l, ci că Dumnezeu privește la păcătos 

prin intermediul lui Hristos - n.trad.]. A fost o mărturie suficientă a 

dezgustului lui Dumnezeu față de păcat atunci când El Și-a vărsat mâ-

nia asupra propriului Fiu, când Isus a luat vina păcatului asupra Per-

soanei Sale. Nimic nu poate arăta mai mult dezgustul lui Dumnezeu 

față de păcat decât acest lucru. 

Prin Hristos, Dumnezeu îl poate ierta pe cel mai mare păcătos fără 

a aduce vreun prejudiciu onoarei măreției Sale. Onoarea măreției divine 

cere, fără îndoială, dreptate, dar suferințele lui Hristos repară pe deplin 

daunele produse asupra ei. Indiferent dacă prejudiciul ar fi foarte mare, 
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dacă o persoană atât de onorabilă precum Hristos preia slujirea de Me-

diator în favoarea ofensatorului și suferă atât de mult pentru el, acest 

lucru repară pe deplin daunele aduse măreției cerului. Suferințele lui 

Hristos satisfac pe deplin dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu, în calitate 

de Stăpân și Judecător suprem al lumii, cere pedepsirea păcatului. Ju-

decătorul suprem trebuie să judece lumea conform unei reguli a drep-

tății. Legea nu este în niciun fel un impediment în calea iertării celui 

mai mare păcat, dacă oamenii vin cu adevărat la Dumnezeu, pentru a 

căpăta îndurare: căci Hristos a împlinit Legea, El a purtat blestemul ei, 

în suferințele Lui. „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fă-

cându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine 

este atârnat pe lemn”” (Galateni 3:13).  

3. Hristos nu va refuza să îi mântuiască pe cei mai mari păcătoși, 

care vin într-o modalitate corectă la Dumnezeu pentru a primi îndurare, 

căci aceasta este lucrarea Lui. Lucrarea Lui este să fie Mântuitorul pă-

cătoșilor; este lucrarea pentru care a venit în această lume și, de aceea, 

El nu i se va opune. El nu a venit să-i cheme la pocăință pe cei neprihă-

niți, ci pe păcătoși (Matei 9:13). Păcatul este chiar răul pentru care El a 

venit în lume ca să îl distrugă: de aceea, El nu se va împotrivi oricărui 

om care va recunoaște că este foarte păcătos. Cu cât mai păcătos este 

omul, cu atât are mai mare nevoie de Hristos. Păcătoșenia omului a fost 

motivul venirii lui Hristos în lume. Medicul nu va obiecta în niciun fel 

împotriva dorinței de vindecare a unui om care vine la el și are mare 

nevoie de ajutorul lui. 

4. Gloria harului prin răscumpărarea făcută de Hristos stă mult în 

suficiența lui pentru iertarea celor mai mari păcătoși. Întregul plan de 

mântuire are acest scop: să glorifice harul fără plată al lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a avut acest plan în inima Sa din veșnicie, anume să glorifice 

acest atribut al Său și, de aceea, El este mijlocul pentru salvarea păcă-

toșilor, prin Hristos. Măreția harului divin este manifestată foarte mult 
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în faptul că Dumnezeu îi mântuiește, prin Hristos, pe cei mai mari pă-

cătoși. Cu cât este mai mare vinovăția oricărui păcătos cu atât mai glo-

rios și mai minunat este harul manifestat în iertarea Lui: „unde s-a în-

mulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult” (Romani 5:20). 

Hristos este proslăvit prin faptul că El Se dovedește suficient pentru 

răscumpărarea acelora care sunt peste măsură de păcătoși, prin faptul 

că sângele Lui este suficient pentru spălarea celei mai mari vinovății, 

prin faptul că El este capabil să-i mântuiască pe oameni în chip desă-

vârșit, și prin aceea că El îl răscumpără până și pe cel mai mare ticălos. 

Este onoarea lui Hristos să-i mântuiască pe cei mai mari păcătoși, 

atunci când aceștia vin la El, așa cum este onoarea unui doctor care 

vindecă cele mai disperate boli și răni. De aceea, fără îndoială, Hristos 

va fi dornic să-i salveze pe cei mai mari păcătoși, dacă ei vin la El. El 

nu va da înapoi de la glorificarea Persoanei Sale și de la proclamarea 

prețului și a meritelor sângelui Său. Văzând că El Și-a dat viața în acest 

fel pentru răscumpărarea păcătoșilor, El nu poate fi lipsit de dorința de 

a arăta că este capabil să îi răscumpere în chip desăvârșit. Dacă nu con-

știentizezi suficiența lui Hristos pentru iertarea ta, în lipsa unei nepri-

hăniri de sine care să te justifice înaintea lui Dumnezeu, nu vei putea 

niciodată să vii și să fii acceptat de El. Calea prin care poți fi primit 

presupune să vii, nu pe baza vreunui curaj de sine, întemeiat pe faptul 

că, într-un fel, ai ajuns să fii o persoană mai bună, mai vrednică sau 

mai puțin nevrednică, ci pe baza simplei încurajări pe care ți-o oferă 

vrednicia lui Hristos și îndurarea lui Dumnezeu. 

 

Extras din predica „Great Guilt No Obstacle to the Pardon of the Returning Sinner”, din 

The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, retipărit de Banner of Truth Trust. 
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10 
O EVANGHELIE PENTRU 
CARE MERITĂ SĂ MORI 

 

CHARLES SPURGEON 

 

„Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau          

numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba, pe care am primit-o de la          

Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.”                                       

– Faptele Apostolilor 20:24 

 

Pavel spune că, prin comparație cu marele său obiectiv, al predică-

rii Evangheliei, nici măcar propria viață nu și-a socotit-o prețioasă, 

chiar dacă noi suntem siguri că el a iubit foarte mult viața. El avea ace-

eași dragoste de viață ca și alți oameni și cunoștea că, dincolo de asta, 

viața lui era de o mare importanță pentru biserici și pentru cauza lui 

Hristos. În altă parte, el spunea, „pentru voi, este mai de trebuință să 

rămân în trup” (Filipeni 1:24). El nu era obosit de viață, și nici nu era 

o persoană indiferentă, care ar fi tratat viața ca și cum era un lucru de 

neglijat. Pavel prețuia viața, pentru că prețuia timpul, lucrul din care 

este făcută viața, și avea implicații practice în fiecare zi și fiecare ceas, 

căci el „răscumpăra vremea, pentru că zilele sunt rele” (Efeseni 5:16). 

Totuși, el le-a spus cu seriozitate prezbiterilor bisericii din Efes că nu 
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și-a îndrăgit viața, prin comparație cu a duce mărturia Evangheliei ha-

rului lui Dumnezeu. Conform versetului care ne stă înainte, apostolul 

și-a privit viața ca pe o cursă ce trebuia alergată. Dar, cu cât alergăm 

mai repede într-o cursă, cu atât este mai bine. Evident, nu lungimea 

cursei este obiectul dorinței noastre. Singurul gând al unui alergător 

este cum să ajungă mai rapid la capătul cursei, pentru a câștiga. El mă-

nâncă pământul de sub picioarele sale, nu-i pasă de cursa pe care o 

parcurge decât atâta cât știe că este calea pe care trebuie să alerge pen-

tru a ajunge la țintă. Așa a fost viața lui Pavel: toată energia spiritului 

său a fost consacrată alergării după un singur obiectiv, anume să aducă 

în orice loc mărturie Evangheliei harului lui Dumnezeu. Iar viața pe 

care el a trăit-o aici, pe pământ, a prețuit-o doar pentru că era un mijloc 

folosit în acel scop. De asemenea, el a privit Evanghelia și lucrarea sa 

de mărturisire ca pe o comoară sacră care îi fusese încredințată chiar 

de Domnul. El s-a privit ca vrednic să i se încredințeze Evanghelia (1 

Tesaloniceni 2:4), și s-a hotărât să fie credincios, chiar dacă ar fi putut 

să-l coste viața. Înaintea ochilor minții sale, el Îl vedea pe Mântuitorul 

luând în mâinile Sale străpunse cutia neprețuită care adăpostește co-

moara cerească a harului lui Dumnezeu, și spunându-i, „Te-am răs-

cumpărat cu sângele Meu, te-am chemat cu Numele Meu, iar acum îți 

încredințez acest lucru prețios, ca să îl îngrijești și să îl păzești chiar și 

cu prețul sângelui tău. Te trimit să mergi în orice loc, în Numele Meu, 

și să te ridici făcând cunoscută Evanghelia harului lui Dumnezeu orică-

rui popor de sub cer”. Toți credincioșii ocupă, într-un anume sens, un 

loc asemănător. Niciunul dintre noi nu suntem chemați să fim apostoli, 

și poate că nu toți suntem chemați să predicăm public Cuvântul lui 

Dumnezeu, dar toți avem însărcinarea de a fi o trâmbiță a adevărului 

pe pământ și să ne luptăm cu zel pentru credința dată sfinților odată 

pentru totdeauna. O, dacă am face acest lucru în spiritul apostolului 

Neamurilor! Credincioși fiind, suntem cu toții chemați la o anume 

formă de lucrare. Acest lucru ar trebui să transforme viața noastră într-
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o cursă și să ne determine să privim la noi înșine ca la păzitorii Evan-

gheliei, întocmai cum purtătorii de stindard dintr-un regiment se con-

sideră chemați să sacrifice totul pentru protejarea drapelului țării lor. 

Ce anume constituia această Evanghelie, pentru care Pavel era gata 

să moară? Nu orice lucru pe care îl denumim „Evanghelie” poate să 

producă un astfel de entuziasm. Există în zilele noastre anumite evan-

ghelii pentru care n-aș fi dispus să mor și pentru care nu aș recomanda 

nimănui nici măcar să trăiască, întrucât ele sunt evanghelii care se vor 

disipa în decursul câtorva ani de acum înainte. Nu merită niciodată să 

mori pentru o doctrină care ea însăși va muri. Am trăit suficient ca să 

văd ridicându-se, înflorind și decăzând o duzină de evanghelii noi. Cei 

ce le promovează mi-au spus cu multă vreme în urmă că învățătura 

mea veche, calvinistă, este demult îmbătrânită și expirată. Apoi, am 

auzit că învățătura evanghelică, sub orice formă a ei, era privită ca un 

lucru care ține de trecut, și care ar trebui, cumva, înlocuită de „gândirea 

avansată”. Cu toate acestea, a existat o Evanghelie în lume care a fost 

constituită din adevăruri pe care creștinii nu le-au pus niciodată sub 

semnul întrebării. A existat cândva în biserică o Evanghelie pe care cre-

dincioșii au strâns-o la pieptul lor, ca și cum ar fi fost însăși viața su-

fletelor lor. A existat o Evanghelie în lume care a provocat entuziasm și 

a cerut sacrificiu. Zeci de mii se întâlneau pentru auzirea acestei Evan-

ghelii, cu riscul vieților lor. Bărbații au proclamat-o chiar și atunci când 

s-au aflat în dinții tiranilor, când au suferit pierderea tuturor lucruri-

lor, au mers în închisoare și la moarte pentru ea, cântând psalmi în tot 

acest timp. A rămas oare între noi o astfel de Evanghelie? Sau cumva 

am ajuns pe tărâmul poveștilor, unde sufletele sunt înfometate pentru 

că se hrănesc doar cu presupuneri și devin incapabile de zel și încre-

dere? Ar trebui acum ca ucenicii lui Isus să fie hrăniți din spuma gân-

durilor și din vântul imaginației, din care să devină apoi oameni cere-
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brali și cu mintea descuiată? Nu, dimpotrivă, n-ar trebui să ne întoar-

cem la hrana substanțială a revelației infailibile și să strigăm către Du-

hul Sfânt, cerându-I să ne hrănească din Cuvântul Său inspirat? 

Ce anume este această Evanghelie, pe care Pavel a prețuit-o mai 

presus decât propria viață? El a denumit-o „Evanghelia harului lui 

Dumnezeu”. Ceea ce l-a uimit cel mai mult pe apostol în Evanghelie era 

faptul că ea reprezenta un mesaj al harului și doar al harului. Dincolo 

de muzica veștii bune, o notă anume a sunat mai tare decât toate cele-

lalte și a încântat urechea apostolului. Acea notă era harul – harul lui 

Dumnezeu. Acea notă a fost privită de el drept reprezentativă pentru 

întregul cântec: Evanghelia era „Evanghelia harului lui Dumnezeu”. În 

aceste zile, acel cuvânt, harul, nu mai este adesea auzit: ni se vorbește 

despre îndatoriri morale, despre ajustări științifice și despre progres 

omenesc, dar cine ne mai vorbește despre „harul lui Dumnezeu”, dacă 

nu acești câțiva oameni de modă veche, care vor pleca în curând dintre 

noi? Ca unul dintre acești indivizi învechiți, voi încerca și eu să trâm-

bițez acest cuvânt, harul, astfel încât cei care îi aud sunetul bucuros să 

fie fericiți, și ca aceia care îl disprețuiesc să fie străpunși în inimă. 

Harul este esența Evangheliei. Harul este singura speranță pentru 

această lume căzută! Harul este singura mângâiere a sfinților care pri-

vesc în sus, spre slavă! E posibil ca Pavel să fi avut o imagine mai clară 

asupra harului decât chiar Petru, Iacov sau Ioan, și, de aceea, el a dedi-

cat atât de mult spațiu harului, în Noul Testament.  

Ceilalți autori apostolici l-au depășit pe Pavel în anumite aspecte, 

dar Pavel rămâne primul și cel dintâi în ce privește profunzimea și cla-

ritatea învățăturii sale despre har. Avem nevoie din nou de Pavel, sau 

cel puțin de spiritul evanghelic și de claritatea paulină. Pavel ar scurta 

lucrarea acestor evanghelii noi și ar spune celor care umblă după ele, 

„Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui 

Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt 
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unii oameni care vă tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hris-

tos” (Galateni 1:6-7).  

Vreau să încerc să explic, pe scurt, felul cum Evanghelia este Vestea 

Bună a harului: Evanghelia este un anunț care ne spune că Dumnezeu 

este pregătit să-l trateze pe omul vinovat în baza favorii fără plată și a 

îndurării pure. Nu ar exista niciun fel de veste bună dacă am spune că 

Dumnezeu este drept căci, în primul rând, aceasta nu ar fi o noutate. 

Noi știm deja că Dumnezeu este drept, fiindcă până și conștiința natu-

rală îl învață pe om acest lucru. De asemenea, nici faptul că Dumnezeu 

va pedepsi păcatul și va răsplăti neprihănirea nu este deloc o noutate. 

Chiar dacă ar fi fost o noutate, n-ar fi fost o veste bună, pentru că toți 

am păcătuit și, în baza dreptății divine, ar trebui să pierim. Dar este o 

noutate, și o veste extraordinar de bună faptul că Judecătorul tuturor 

este pregătit să ierte nelegiuirea și să-l justifice pe păcătos. Este o veste 

bună pentru cel păcătos faptul că Domnul va șterge păcatul, îl va aco-

peri pe păcătos cu neprihănire și îl va primi în harul Lui, și aceasta nu 

pe baza vreunui lucru pe care el le-ar fi făcut sau l-ar putea face vreo-

dată, ci exclusiv datorită harului suveran. Chiar dacă noi toți suntem 

vinovați, fără excepție, și toți am merita pe bună dreptate să fim con-

damnați pentru păcatele noastre, Dumnezeu este gata să ne scoată de 

sub blestemul Legii Sale și să ne dea toate binecuvântările oamenilor 

neprihăniți, și aceasta ca pe un act al purei îndurări. Acesta este un 

mesaj pentru care merită să mori, anume că, prin legământul harului, 

Dumnezeu poate fi drept și totuși să îl justifice pe acela care crede în 

Isus; că El poate fi Judecătorul drept al oamenilor și totuși oamenii care 

cred în El pot fi justificați fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea 

care este în Hristos Isus! Faptul că Dumnezeu este îndurător și plin de 

har, fiind gata să îl binecuvânteze pe cel mai nevrednic, este o veste 

minunată, pentru care merită ca omul să își petreacă 100 de vieți pen-

tru a o proclama. Inima tresaltă în mine atunci când repet această veste 

bună și când le vestesc celui penitent, celui doborât și celui disperat că, 
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chiar dacă păcatele lor merită Iadul, totuși harul poate să le dea Cerul și 

poate să-i facă potriviți pentru el – și aceasta ca un act suveran al dragostei, 

în totalitate independent de caracterul și meritele lor. Întrucât Domnul a 

spus, „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; și Mă voi îndura 

de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur” (Romani 9:15), există nădejde pentru 

cel mai deznădăjduit. Întrucât „nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine 

aleargă, ci de Dumnezeu care are milă” (Romani 9:16), există o ușă a spe-

ranței deschisă pentru cei care altfel ar putea să cadă pradă disperării. Da, 

pot să înțeleg de ce era Pavel cuprins de un entuziasm sfânt la o descope-

rire precum cea a harului fără plată! Pot să înțeleg de ce era el gata să își 

dea viața ca să le poată vesti semenilor lui păcătoși acel har care domnește 

prin neprihănire în viața veșnică. 

Dar Evanghelia ne vorbește mai mult decât aceasta, și ne spune că, 

atunci când îi tratează pe oameni pe baza harului fără plată, Însuși 

Dumnezeu Tatăl a îndepărtat marele obstacol care a stat în calea îndu-

rării. Dumnezeu este drept, iar acesta este un adevăr sigur. Până și con-

știința omului știe că acest lucru este adevărat, iar aceasta nu rămâne 

niciodată mulțumită, până când nu va vedea apărată dreptatea lui 

Dumnezeu.  

De aceea, pentru ca Dumnezeu să poată trata cu oamenii în baza 

îndurării Sale depline, El L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca, prin 

moartea Lui, Legea să fie împlinită și principiile veșnice ale stăpânirii Sale 

să fie întărite. Isus a fost rânduit să stea în locul omului, să poarte păcatul 

omului și să îndure pedeapsa vinovăției omului. Cât de clar ne arată Isaia 

acest lucru în capitolul 53 al cărții sale! Omul este acum salvat, în sigu-

ranță, pentru că porunca nu este lepădată, și nici pedeapsa nu este anulată. 

Tot ceea ce putea să ceară cea mai strictă dreptate a fost făcut și suferit, și 

totuși harul are mâinile libere pentru a distribui iertarea după cum do-

rește. Cel dator este eliberat, căci datoria este plătită. Privește la Mântui-

torul aflat pe cruce și ascultă-l pe profetul care spune, „Disprețuit și părăsit 
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de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că 

îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă” (Isaia 53:3). Aici, 

totul este prin har. 

Fraților, harul lui Dumnezeu a rezolvat totul, plănuind și acceptând 

o ispășire și, în mod special, furnizând acea ispășire cu prețul vieții Sale. 

Aici stă minunăția harului! Cel care a fost jignit, tocmai El aduce împă-

carea! El a avut un singur Fiu și, înainte de a apărea orice fel de obstacol 

în calea Sa, pentru a trata oamenii pe baza harului deplin, El a luat acel 

Fiu din sânul Său, I-a permis să îmbrace natura noastră fragilă și, în 

acea natură, I-a dat voie să moară, Cel drept pentru cel nedrept, pentru 

a ne aduce la Dumnezeu. „Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 

pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său 

ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Aceasta este, 

deci, Evanghelia harului lui Dumnezeu – anume că Dumnezeu este ca-

pabil, fără a face nedreptate, să trateze oamenii într-o modalitate a ha-

rului total, complet separat de păcatele sau meritele lor, întrucât păca-

tele lor au fost aruncate asupra Fiului Său drag, Isus Hristos, care S-a 

oferit să împlinească dreptatea divină, așa încât Dumnezeu este glorios 

în sfințenie și totuși bogat în îndurare. Da, dragul de Pavel, înțeleg că 

este ceva vrednic de predicat aici. 

Pentru împlinirea scopurilor harului, a fost necesar mai apoi ca un 

mesaj al Evangheliei să fie lansat, plin de promisiune, încurajare și bi-

necuvântare. Cu adevărat, acel mesaj ne-a fost adus și nouă, căci acea 

Evanghelie pe care o predicăm astăzi este plină de har până la temelia 

ei. Evanghelia ne vorbește în acest fel: păcătosule, așa cum ești, în-

toarce-te la Domnul, și El te va primi cu har și te va iubi fără să ceară 

un preț pentru dragostea Lui. Dumnezeu a spus, „le voi ierta nelegiui-

rile, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” 

(Evrei 8:12). Datorită lui Hristos – nu datorită agoniei tale, a lacrimilor 

tale sau a întristărilor tale – El va îndepărta păcatele tale atât de departe 
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de tine pe cât este răsăritul de apus (Psalmii 103:12). El a spus, „de vor fi 

păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii 

ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). Poți veni la Isus așa cum ești, 

și El îți va da răscumpărarea completă atunci când crezi în El. Domnul 

spune astăzi, „Nu te uita în interiorul tău, ca și cum ai căuta vreun merit 

acolo. Nu, ci privește la Mine, și fii mântuit. Eu te voi binecuvânta fără să 

existe merite din partea ta, conform cu ispășirea făcută de Hristos Isus”. 

El te îndeamnă, „Nu privi în interiorul tău ca și cum ai căuta putere pentru 

viața viitoare: Eu am devenit atât tăria cât și mântuirea ta, căci atunci când 

erai fără putere, la vremea cuvenită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. 

Mesajul Evangheliei vorbește despre har pentru că este îndreptat către 

aceia care nu pot găsi în ei nimic altceva decât nevoia lor. Nu cei sănătoși 

au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Hristos nu a venit să-i cheme la pocăință 

pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Veniți, deci, voi, cei ce sunteți bolnavi 

moral; voi, cei ale căror fețe sunt albe de lepra păcatului – veniți, fiți bine-

veniți, pentru voi este proclamată această Evanghelie fără plată, prin au-

toritatea lui Dumnezeu! Cu siguranță, un astfel de mesaj merită orice efort 

de a-l răspândi, și el este atât de binecuvântat, atât de dumnezeiesc, încât 

putem cu bucurie să ne vărsăm chiar și sângele pentru proclamarea lui. 

Mai apoi, fraților, pentru ca această binecuvântare a Evangheliei să 

poată veni înaintea oamenilor, harul lui Dumnezeu adoptat o metodă 

potrivită pentru starea lor. „Cum pot să fiu iertat?”, spune unul, „zi-mi 

repede și cu adevărat!” „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (Fap-

tele Apostolilor 16:31). Dumnezeu nu îți cere nici fapte bune, nici sen-

timente bune, ci doar ca tu să fii dornic să accepți ceea ce El îți dă fără 

plată. El mântuiește oamenii în baza credinței. Aceasta este credința: 

ca tu să crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să îți încredințezi 

viața în mâna Lui: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 

în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 

1:12). Dacă tu crezi, ești mântuit. Mântuirea este „prin credință, pentru 

ca să fie prin har” (Romani 4:16). Te gândești cumva că, poate, credința 
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însăși pare ceva imposibil de atins? Atunci, privește la faptul că în 

Evanghelia harului lui Dumnezeu ni se spune că până și credința este 

darul lui Dumnezeu și că El produce această credință în oameni, prin 

Duhul Lui cel Sfânt. Fără lucrarea Duhului, oamenii rămân morți în 

greșelile și păcatele lor. O, ce har este acesta! Credința, chiar dacă este 

poruncită, este în egală măsură dăruită! „Dar”, spune cineva, „dacă ar 

fi să cred în Hristos și ca păcatele mele trecute să fie iertate, totuși mă 

tem ca nu cumva să mă întorc la păcat, fiindcă nu am nicio putere prin 

care să mă păstrez curat pe viitor”. Atenție! Evanghelia harului lui 

Dumnezeu este aceasta: că El te va păzi până la sfârșit, va păstra viu în 

tine focul pe care El îl aprinde, căci El spune, „Eu dau oilor Mele viața 

veșnică”, și „oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va 

fi sete” (Ioan 4:14). Oile lui Hristos nu vor pieri niciodată, și nimeni nu 

le va putea smulge din mâna Lui. Auzi acest lucru, tu, cel vinovat, care 

simți că nu ai niciun merit ca să ceri harul lui Dumnezeu? Harul Lui 

fără plată vine la tine, îți este dat. Dacă ești făcut dornic să îl primești, 

ești chiar din această zi un om mântuit, și ești mântuit pe vecie, dincolo 

de orice semn de întrebare. O spun din nou: aceasta este o Evanghelie 

atât de vrednică să fie predicată încât pot să îl înțeleg pe Pavel când a 

spus, „eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci 

vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba, pe care am pri-

mit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumne-

zeu” (Faptele Apostolilor 20:24).  

Pari înclinat să accepți calea și metoda harului? Dă-mi voie să te testez. 

Unii oameni cred că ei iubesc un lucru, și totuși nu fac asta, pentru că au 

greșit cu privire la acel lucru. Înțelegi tu că nu poți avea nicio pretenție de 

la Dumnezeu? El spune, „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; 

și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur” (Romani 9:15). Când 

vine vorba de har, nimeni nu poate să aibă vreo pretenție. În fapt, nici nu 

poate exista vreo pretenție. Dacă este prin har, atunci nu este ceva datorat, 

și dacă este ceva datorat, atunci nu este prin har. Dacă Dumnezeu vrea să 
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mântuiască un om, și să îl lase pe altul să piară în păcatul lui, acel alt 

om nu poate îndrăzni să conteste acest lucru înaintea lui Dumnezeu. 

Sau, dacă el ar face totuși asta, răspunsul este, „Nu pot face ce vreau cu 

ce este al Meu?” O, dar tu pari să te comporți ca și cum ai stăpâni peste 

lucruri! Vezi, mândria ta se revoltă împotriva suveranității harului. Dă-

mi voie să te conduc din nou înapoi. Chiar dacă nu poți avea nicio pre-

tenție, există un alt adevăr, care îți zâmbește: anume că nu există niciun 

obstacol ca să obții îndurarea. Dacă, pentru a fi primit înaintea lui 

Dumnezeu, nu ai nevoie de nicio faptă de bunătate, întrucât totul tre-

buie să vină din harul pe care El îl dă, atunci niciun lucru rău pe care l-

ai fi făcut nu te poate lăsa în afara acelui har. Oricât de vinovat ai fi, 

Domnul îți poate arăta har. În alte cazuri, El a chemat la Sine pe cel mai 

mare dintre păcătoși: de ce nu ar fi și cazul tău? Nicio agravare a păca-

tului, nicio continuare în păcat, nicio profunzime a păcatului nu poate 

fi un motiv pentru care Dumnezeu să nu privească la tine cu har, căci, 

dacă trebuie căpătat doar harul și nimic altceva, atunci până și cel mai 

negru, cel mai pătat dintre oameni, poate fi mântuit. În cazul acestui 

om, există loc ca harul să se manifeste în măreția lui. I-am auzit pe unii 

oameni scuzându-se pe baza doctrinei alegerii și spunând, „Dar dacă 

eu nu sunt ales?” Mi s-ar părea mult mai înțelept să spunem, „Dar dacă 

sunt ales?” Da, sunt ales dacă cred în Isus, căci nu a existat niciodată 

vreun suflet care să se bizuie pe ispășirea lui Hristos și care să nu fi fost 

ales de Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4).  

Aceasta este Evanghelia harului lui Dumnezeu, și știu că ea atinge 

inimile multora dintre voi. Ea adesea stârnește sufletul meu ca sunetul 

unei muzici de la un marș militar, făcându-mă să mă gândesc la harul 

Domnului meu, manifestat din veșnicia cea veche, un har care este con-

stant în alegerea lui și care va fi constant în această lucrare, până când 

toate lucrurile vizibile vor dispărea ca niște scântei care zboară dintr-

un foc. Inima este bucuroasă în mine la gândul că pot predica harul fără 

plată și dragostea jertfitoare. Există ceva în Evanghelia harului care 
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merită predicat, ceva care merită ascultat, ceva pentru care merită să 

trăim și ceva pentru care merită să murim! Prietene, dacă Evanghelia 

nu a făcut nimic pentru tine, păzește-ți limba și nu vorbi împotriva ei. Dar 

dacă Evanghelia a făcut pentru tine ceea ce a făcut pentru unii dintre noi, 

dacă a schimbat direcția vieții tale, dacă te-a ridicat din groapa deznădejdii 

și te-a făcut să stai pe tron, dacă este pâinea și băutura ta zilnică, dacă 

reprezintă însăși centrul și soarele vieții tale – atunci adu o mărturie con-

stantă pentru ea. Dacă Evanghelia a devenit pentru tine ceea ce este pentru 

mine, lumina cea mai de preț a inimii, esența ființei mele, atunci propovă-

duiește-o, spune-o tuturor; oriunde vei merge, fă ca oamenii să o cu-

noască, chiar dacă o resping, căci pentru tine este puterea lui Dumnezeu 

spre mântuire și așa va fi pentru orice om care crede. Timpul meu s-a dus, 

dar vreau să vă mai rețin un minut pentru a vă reaminti motivele pentru 

care noi, fraților, trebuie să trăim pentru a face cunoscută Evanghelia ha-

rului lui Dumnezeu. 

În primul rând, pentru că este, mai presus de orice, singura Evan-

ghelie din lume. Aceste evanghelii din vremea noastră, care se înmul-

țesc precum ciupercile, dar care vin și pleacă precum un ziar ieftin, care 

astăzi este căutat, dar mâine este aruncat deoparte, nu pot avea niciun 

fel de pretenție să capteze zelul vreunui om. Dar pentru a auzi Evan-

ghelia harului lui Dumnezeu merită să mergi multe mile, și, dacă ea ar 

fi prezentată clar în toate bisericile noastre, vă garantez că am vedea 

foarte puține scaune goale: oamenii ar veni să o audă, pentru că întot-

deauna au făcut așa. Ceea ce înfometează turma până la punctul la care 

aceasta uită de pășune este evanghelia lipsită de har. Omul are nevoie 

de ceva care să îi bucure inima în mijlocul trudei sale și să îi dea spe-

ranță când se simte păcătos. Așa cum cel însetat are nevoie de apă, 

omul are nevoie de Evanghelia harului lui Dumnezeu. După cum nu 

există doi sori pe cer, nu există nici două evanghelii în lume. Există o 

singură atmosferă din care să respirăm și o singură Evanghelie prin 

care să trăim. 
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În al doilea rând, pentru că este spre slava lui Dumnezeu. Vezi cum 

ea Îl glorifică pe Dumnezeu? Îl smerește pe păcătos, îl face pe om să fie 

nimic, iar pe Dumnezeu totul în tot. Îl așează pe Dumnezeu pe tron și 

îl târăște pe om în țărână, apoi, în mod suav, îi conduce pe oameni la 

închinarea și reverența față de Dumnezeul oricărui har, care iartă ne-

legiuirea și păcatul. 

De aceea, răspândiți această Evanghelie! Răspândiți-o, pentru că Îl 

veți glorifica astfel pe Hristos. O, dacă El ar veni aici în această dimi-

neață, cât de bucuroși am fi cu toții să Îi deschidem calea! Cu câtă de-

voțiune L-am adora! Dacă am vedea acel Cap, acel drag Cap măreț, nu 

ne-am pleca în închinare cu toții? Și dacă El ne-ar spune apoi, „Dragi-

lor, v-am încredințat Evanghelia Mea. Țineți-vă strâns de ea, așa cum 

ați primit-o! Nu ascultați la invențiile oamenilor, ci țineți-vă strâns de 

adevărul pe care l-ați primit, și mergeți și propovăduiți Cuvântul Meu, 

căci am și alte oi, care nu sunt încă în staulul Meu, și care trebuie aduse 

în el. Aveți încă frați care sunt rătăcitori și care trebuie să se întoarcă 

acasă!” Vă spun că, dacă v-ar privi pe fiecare în față și vi s-ar adresa 

astfel, sufletul vostru ar răspunde, „Doamne, voi trăi pentru Tine! Te 

voi face cunoscut! Voi muri pentru Tine, dacă astfel trebuie să propo-

văduiesc Evanghelia lui Isus Hristos.” 

Extras dintr-o predică rostită în Ziua Domnului, pe data de 12 august 1883,      

la Exeter Hall, republicată de Pilgrim Publications. 
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11 
ESENȚA EVANGHELIEI 

 

CHARLES SPURGEON 

 

„Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar          

îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu                

Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 

să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” – 2 Corinteni 5:20-21 

 

Esența Evangheliei este răscumpărarea, iar esența răscumpărării 

este jertfa substitutivă a lui Hristos. Orice alte greșeli ar face, cei care 

predică acest adevăr, predică Evanghelia; dar cei care nu predică des-

pre ispășire, orice altceva ar afirma ei, pierd din vedere miezul și esența 

mesajului divin. În aceste zile, mă simt obligat să revin și să insist asu-

pra adevărurilor elementare ale Evangheliei.  

În vreme de liniște și pace, ne-am putea simți liberi să explorăm 

aspecte distincte ale adevărurilor mai profunde ale credinței; dar acum 

trebuie să rămânem acasă și să apărăm principiile de bază ale credinței 

în inimile și în adunările noastre. În vremurile acestea, s-au ridicat 

chiar din biserică unii oameni care vorbesc lucruri stricate. Sunt mulți 

care ne tulbură cu filozofiile și interpretările lor ciudate, prin care 

neagă doctrinele pe care altfel pretind că le predică, și astfel submi-

nează credința pe care au jurat să o păstreze. De aceea, este bine ca unii 
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dintre noi, care știm în ce credem și care nu avem intenții ascunse în 

spatele cuvintelor noastre, să punem piciorul în prag, să ne afirmăm 

credința ținând sus Cuvântul vieții, și să declarăm cu claritate adevă-

rurile fundamentale ale Evangheliei lui Isus Hristos... Eu nu-mi doresc 

să fiu celebru pentru nimic altceva decât pentru predicarea acelei vechi 

Evanghelii. Există o mulțime de oameni care vă pot amăgi cu o muzică 

nouă; dar eu nu-mi doresc să am parte de nici o altă muzică, decât cea 

care se aude cântată în ceruri – „A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat 

de păcatele noastre cu sângele Său ... a Lui să fie slava și puterea în 

vecii vecilor!” (Apocalipsa 1:5-6)... 

Fraților, experiența îndelungată mi-a arătat că nimic nu atinge 

inima omului cum o face crucea lui Hristos; și când inima este astfel 

atinsă și rănită de sabia cu două tăișuri a Legii, nimic nu îi vindecă 

rănile cum o face balsamul care curge din inima străpunsă a lui Hristos. 

Crucea este viață pentru cel mort spiritual... Atunci când noi vedem 

oameni care sunt înviați din moartea spirituală, convertiți și sfințiți 

prin doctrina jertfei substitutive, putem concluziona fără să greșim că 

aceea este doctrina adevărată a ispășirii. Eu unul n-am văzut oameni 

care să poată fi capabili să trăiască pentru Dumnezeu și în sfințenie, 

decât prin intermediul doctrinei morții lui Hristos în locul lor. Am vă-

zut inimi de piatră, care niciodată nu băteau a viață, transformându-se 

în inimi de carne când Duhul Sfânt le-a făcut capabile să cunoască acest 

adevăr... Istoria Celui care a iubit atât de mult sufletele oamenilor încât 

S-a dat pe Sine pentru mântuirea lor este încă la dispoziția Duhului 

Sfânt, fiind cea mai puternică dintre toate forțele care acționează asu-

pra minții omului...  

O ÎNVĂȚĂTURĂ DEOSEBITĂ 

Așadar, vom vorbi în primul rând, cu tot curajul posibil, despre 

această doctrină deosebită. Doctrina măreață, cea mai importantă din-
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tre toate, este aceasta: că Dumnezeu, văzând oamenii pierduți din ca-

uza păcatelor lor, a luat aceste păcate de la ei și le-a transferat asupra 

singurului Lui Fiu, făcându-L păcat pentru noi, deși El nu cunoscuse 

păcatul; și că, drept urmare a acestui transfer al păcatelor, cel care își 

pune credința în Hristos Isus este socotit drept și neprihănit, iar apoi îi 

este atribuită neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Hristos a fost fă-

cut păcat pentru ca păcătoșii să fie făcuți neprihănire. Aceasta este doc-

trina jertfei substitutive a Domnului nostru Isus Hristos în locul oame-

nilor vinovați.  

Haideți să vedem mai întâi cine a fost făcut păcat pentru noi? Des-

crierea Garantului7 nostru cel mare ne este aici oferită ca fiind punctul 

principal al pasajului, și putem fi siguri că ne este de ajuns pentru a 

medita acum la acest subiect. Substitutul nostru a fost fără pată, nevi-

novat și pur: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat 

pentru noi.” Hristos Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a întrupat, S-a făcut 

trup și a locuit printre oameni; dar, deși a fost făcut asemenea oame-

nilor în ce privește trupul, El n-a cunoscut păcatul. Deși păcatul a fost 

pus asupra Lui, acest lucru nu L-a făcut vinovat. El n-a fost și nici n-ar 

putea fi păcătos; El n-a cunoscut în niciun fel păcatul. El n-a încălcat 

niciodată și în niciun fel Legea măreață a adevărului și dreptății de-a 

lungul întregii Sale vieți. Legea era în inima Lui; era natura Lui să fie 

sfânt. El a putut spune întregii lumi, „Cine din voi Mă poate dovedi că 

am păcat?” (Ioan 8:46). Până și judecătorul său indecis a întrebat, „Dar 

ce rău a făcut?” (Matei 27:23). Când întreg Ierusalimul a fost provocat 

și mituit ca să aducă mărturii mincinoase împotriva Lui, n-au putut fi 

găsiți martori care să Îl poată dovedi vinovat. A fost necesar ca vorbele 

Sale să fie citate greșit și denaturate ca să poată fi acuzat de cruzii Săi 

vrăjmași. Viața Sa a fost permanent cercetată în baza ambelor table ale 

Legii, dar El n-a încălcat nici măcar una dintre porunci. După cum 

                                            
7 garant – cineva care își asumă responsabilitățile sau datoriile altcuiva. 
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evreii examinau mielul pascal8 înainte ca să îl sacrifice, tot așa au făcut 

cărturarii și fariseii, ca și învățătorii Legii, magistrații și nobilii, exami-

nând pe Domnul Isus, au fost incapabili să descopere la El cea mai mă-

runtă greșeală. El a fost Mielul lui Dumnezeu, fără pată, fără vreun de-

fect. 

La El nu a putut fi găsit niciun păcat săvârșit intenționat și nici 

păcate făcute prin omisiune9. Dragi frați, probabil că noi, care suntem 

credincioși, am fost făcuți capabili, prin harul lui Dumnezeu, să scăpăm 

de majoritatea păcatelor făcute cu intenție; dar în ceea ce mă privește, 

eu îmi deplâng zilnic păcatele de omitere, lucruri pe care trebuia să le 

fac și nu le-am făcut. Chiar dacă suntem părtași darurilor spirituale, 

totuși acestea nu ne pot conduce până la punctul în care ne-am dori să 

fim în sfințenie. Chiar dacă noi facem ceea ce este drept să facem, totuși 

în mod obișnuit nu facem lucrurile în mod perfect, fie în ce privește 

motivațiile, fie în ce privește maniera în care facem acele lucruri, fie în 

ce privește satisfacția de sine cu care privim către aceste fapte după ce 

le-am făcut. Cu toții ratăm să dăm glorie totală lui Dumnezeu, într-un 

fel sau în altul. Uităm să facem lucruri pe care ar trebui să le facem, 

sau, dacă le facem, putem fi găsiți foarte ușor vinovați de a fi căldicei, 

de a ne bizui mai mult pe noi înșine, de a fi necredincioși, sau chiar de 

unele greșeli grave. Dar nu așa au stat lucrurile cu Răscumpărătorul 

nostru dumnezeiesc. Nimeni nu poate spune că a existat cea mai mică 

deficiență în frumusețea Sa perfectă. El a fost pur în inimă, scopuri, 

gând, în cuvânt, în faptă, în spirit... Nicio perlă nu a căzut de pe lănți-

șorul de argint al caracterului Său. Nicio virtute nu le-a umbrit și nu le-

a micșorat pe celelalte: toate perfecțiunile Sale se combină într-o ar-

monie perfectă în El.  

                                            
8 mielul pascal – mielul care era jertfit și mâncat în timpul Paştelor evreiești 
9 păcat săvârșit intenționat… prin omisiune – un păcat săvârșit intenționat este acela când cineva 

face un lucru interzis, sau un lucru bun dar cu intenție greșită; păcatul prin omisiune este atunci 

când cineva nu face lucrul care îi este poruncit. 
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Domnul nostru nu a cunoscut niciun păcat în gândurile Sale. Mintea 

Sa nu a produs niciodată vreo dorință rea. Câtă vreme a slujit pe acest 

pământ, nu a existat nicicând în inima binecuvântatului nostru Domn 

vreo dorință după plăceri rele și nici vreo dorință de a scăpa de vreo 

suferință sau rușine. Când El a spus, „Tată, dacă este cu putință, depăr-

tează de la Mine paharul acesta!” (Matei 26:39), El n-a vrut să spună 

că voia să scape de paharul amar cu prețul lucrării și a vieții Sale per-

fecte. Expresia „dacă este cu putință” avea sensul de „dacă este consec-

vent cu ascultarea deplină de Tatăl și cu împlinirea scopurilor divine”. 

Noi vedem slăbiciunea naturii Sale omenești manifestându-se în pră-

bușirea Sa, dar și sfințenia hotărâtă și biruitoare a naturii Sale divine, 

când El a adăugat, „totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu” (Matei 

26:39).  

El a luat asupra Lui asemănarea trupului omenesc, și chiar dacă 

trupul Său I-a cauzat adeseori slăbiciuni fizice, totuși aceste slăbiciuni 

n-au condus niciodată la păcat în ceea ce Îl privește. El a luat slăbiciu-

nile noastre asupra Lui, dar în El nu s-a arătat niciodată vreo slăbiciune 

care să aibă vreun păcat atașat ei.  

Din acei ochi binecuvântați nu a plecat niciodată vreo privire rea; 

de pe buzele Sale nu a fost rostit niciodată un singur cuvânt nepotrivit; 

picioarele Sale n-au călcat niciodată pe căi greșite, nici mâinile Sale nu 

s-au îndreptat vreodată către a face o faptă păcătoasă; și toate acestea 

pentru că inima Sa a fost plină de sfințenie și dragoste.  

Domnul nostru a fost fără pată atât pe interior, cât și pe exterior. 

Atât dorințele cât și acțiunile Sale au fost perfecte. Dacă ar fi fost cer-

cetat de privirea Omniștienței, în El nu s-ar fi putut găsi nici măcar o 

umbră de greșeală.  

Ba mai mult, în Răscumpărătorul nostru n-au existat nici măcar încli-

nații de orice fel înspre rău. Prin contrast, în noi există întotdeauna astfel 
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de înclinații, căci pata păcatului original10 a rămas asupra noastră. Noi tre-

buie să ne stăpânim pe noi înșine, și facem lucrul acesta cu multă trudă și 

înfrânare, altfel ne-am duce direct la ruină. Natura noastră firească pof-

tește lucrurile rele, și de aceea are nevoie să fie înfrânată, uneori cu forța. 

Fericit este acel om care poate să se stăpânească pe sine. Dar în ceea ce-L 

privește pe Domnul nostru, însăși natura Lui a fost pură, dreaptă și iubi-

toare. Toate dorințele Sale au fost îndreptate către bine. Viața Sa a constat 

numai din sfințenie: El a fost „sfântul copil Isus.” Prințul acestei lumi n-a 

putut găsi în El niciun gram de fitil pe care să îl aprindă. Nu doar că prin 

El n-a curs păcatul, ci în El n-a existat niciun strop de păcat, nicio înclinație 

către păcat, nicio tendință într-acolo. Privește la viața Sa de taină, și Îl vei 

vedea rugându-Se; uite-te în sufletul Lui, și Îl vei găsi dornic să facă și să 

împlinească voia Tatălui. O, ce caracter binecuvântat are Isus! Dacă aș pu-

tea strânge laolaltă toate vocile oamenilor și ale îngerilor, tot n-aș putea 

descrie perfecțiunea Lui absolută. Pe drept Îi este El plăcut Tatălui! Pe 

drept este El adorat în ceruri! 

Dragilor, a fost absolut necesar ca Acela care trebuia să sufere în 

locul nostru să fie fără pată. Cum ar putea un păcătos care își merită 

pedeapsa din cauza păcatelor sale, să își poarte povara mâniei, câști-

gată pe bună dreptate? Domnul nostru Isus Hristos, ca om, S-a supus 

Legii, dar El nu a datorat nimic acelei Legi, pentru că El a împlinit-o 

perfect și în toate aspectele ei.  

El a fost capabil să stea în picioare nevinovat și să ia locul altora, 

pentru că El n-a purtat povara vreunei greșeli care să Îi fi aparținut. El 

avea o singură obligație față de Dumnezeu, pentru că Se oferise de bu-

năvoie să fie Garantul și Jertfa pentru aceia pe care Tatăl I-a dat. El a 

                                            
10 păcatul original – Întrebare: În ce constă păcătoșenia stării în care omul a căzut? Răspuns: 
Păcătoșenia stării în care omul a căzut constă din vinovăția primului păcat al lui Adam, absența 

neprihănirii inițiale a oricărui om, și corupția întregii sale naturi, denumită în mod obișnuit pă-

catul original; alături de toate păcatele și nelegiuirile concrete care au izvorât din aceasta. (Spur-

geon’s Catechism, Întrebarea 17; disponibil în limba engleză la Chapel Library). 
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fost curat, altfel n-ar fi putut să ia asupra Lui povara oamenilor vino-

vați.  

O, cât de mult Îl admir pentru că, fiind Cine a fost, fără pată și de trei 

ori sfânt, atât de sfânt încât nici cerurile nu păreau imaculate în prezența 

Sa, și până și îngerilor le puteau fi găsite greșeli, totuși El a binevoit să Se 

facă păcat pentru noi! Cum ar fi putut El să suporte să fie numărat între 

nelegiuiți și să poarte păcatele multora? Pentru un om păcătos se poate să 

nu fie mare greutate să trăiască printre oameni păcătoși; dar pentru unul 

care este pur, curat în totul, trebuie să fie extrem de greu să locuiască în 

mijlocul netrebnicilor rătăciți și stricați. Cât de copleșitoare trebuie să fi 

fost întristarea Hristosului cel perfect și pur să locuiască în mijlocul ipo-

criților, egoiștilor și păgânilor! Și cu cât mai greu trebuie să fi fost pentru 

El să ia asupra Sa păcatele oamenilor vinovați. Natura Sa delicată și sensi-

bilă trebuie să se fi zguduit numai la apropierea de umbra păcatului, și 

totuși citim cuvintele acestea și ne minunăm: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici 

un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi.”  

Domnul și Stăpânul nostru perfect a purtat păcatele noastre în tru-

pul Său pe lemn. El, înaintea Căruia chiar și soarele se face mic și stră-

lucirea cerului pălește, a fost făcut păcat. N-am nevoie să pun acest 

adevăr în cuvinte rafinate: faptul în sine este prea imens pentru a avea 

nevoie de a fi amplificat prin intermediul limbajului omenesc. A încerca 

să poleiești aurul pur, sau să pictezi crinul, ar fi lucruri absurde; dar și 

mai absurd ar fi să încercăm să acoperim cu florile oratoriei frumuse-

țile fără egal ale Crucii.  

CE S-A FĂCUT CU EL? 

Această întrebare mă conduce la a doua temă a textului de față, și 

anume, Ce anume s-a făcut Celui care nu a cunoscut nici un păcat? A 

fost „făcut păcat.” Aceasta este o expresie importantă: cu cât te gândești 

mai mult la importanța ei, cu atâta vei fi mai uimit de tăria ei. Numai 



EVANGHELIA HARULUI 

= 100 = 

Duhul Sfânt ar fi putut să creeze o astfel de expresie. Învățătorul divin 

a găsit înțelept să folosească expresii foarte puternice, altfel semnifica-

ția acestora nu ar fi pătruns în mințile oamenilor. Chiar și în acest caz, 

în ciuda sublinierilor, a clarității și a aspectului distinctiv al limbajului 

folosit aici, ca și în alte locuri din Scriptură, există oameni care îndrăz-

nesc să nege faptul că doctrina ispășirii substitutive ar exista în Scrip-

tură. Este inutil să stai să te contrazici cu astfel de oameni care vin cu 

subtilități. Ceea ce este clar este că, pentru ei, limbajul folosit nu are 

nicio semnificație. Trebuie să fii pur și simplu un om stricat să citești 

capitolul 53 din Isaia și să îl accepți ca făcând referire la Mesia, pentru 

ca apoi să negi jertfa Sa substitutivă. Cu astfel de persoane este lipsit 

de sens să te contrazici; ei sunt atât de orbi încât și dacă i-ai putea tran-

sporta până la Soare, tot nu l-ar putea vedea. Tragic este că atât în bi-

serică, cât și în afara ei, există o împotrivire mortală față de acest ade-

văr. Gânditorii moderni se străduiesc să fugă cât mai departe de înțe-

lesul evident dat de Duhul Sfânt, anume că păcatul a fost luat de la cei 

vinovați și transferat asupra Celui nevinovat. Textul spune, „Domnul a 

făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:6). Nu 

există limbaj mai simplu care să poată fi folosit; sau, dacă am admite 

că ar exista, iată care ar fi acela: „El L-a făcut păcat pentru noi.”  

Domnul Dumnezeu a pus toată povara păcatelor omului asupra lui 

Isus, Care le-a primit în mod voluntar. În loc ca acestea să rămână asu-

pra păcătosului, care le-a săvârșit, ele au fost puse asupra lui Hristos, 

care nu era vinovat de ele; în același timp, neprihănirea lui Hristos a 

fost transferată în contul celor vinovați, care nu puteau să o producă, 

astfel că aceia care erau vinovați sunt socotiți neprihăniți. Aceia care, 

prin natura lor, sunt vinovați, ajung considerați neprihăniți, în timp ce 

Acela care prin natura Sa nu a cunoscut păcatul deloc, a fost tratat ca 

și cum ar fi fost vinovat de păcat. Cred că am citit într-o mulțime de 

cărți despre ipoteza că un astfel de transfer ar fi imposibil și că afirma-

ția de mai sus nu ar avea nici un efect asupra minții omului. Nu îmi 
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pasă dacă acest lucru este posibil sau nu pentru necredincioșii care mai 

știu câte ceva: îmi este clar și evident că acest lucru este posibil pentru 

Dumnezeu, pentru că El a făcut acest lucru. Dar ei spun că ar fi contrar 

logicii. Nu mă interesează nici asta: poate să fie contrar logicii unor 

necredincioși, dar pentru mine nu este contrar... Dumnezeu a spus 

aceasta, iar eu cred; și crezând, eu descopăr astfel viața și mă bucur de 

ea. Și n-ar trebui să predic aceasta? Evident că da...Hristos n-a fost vi-

novat și nici nu putea fi învinuit de ceva; însă El a fost tratat ca și cum 

ar fi fost vinovat, pentru că El a vrut să stea în locul celor vinovați. Dar 

nu doar că a fost tratat ca un păcătos, ci a fost tratat ca și cum ar fi fost 

El Însuși păcat în sens abstract. Acesta este un adevăr uimitor. Cel fără 

de păcat a fost făcut păcat.  

Păcatul a apăsat greu asupra Celui care a stat în locul nostru. El a 

simțit greutatea acestuia în Grădina Ghetsimani, unde „sudoarea I se 

făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 

22:44). Toată greutatea păcatului a venit asupra Lui când a fost țintuit 

pe acea cruce blestemată. Acolo, în decursul acelor ore de întuneric, El 

a suferit infinit mai mult decât am putea descrie noi în cuvinte.  

Noi știm că El a fost condamnat de oameni, și așa este și scris, „...a 

fost pus în numărul celor fărădelege.” (Isaia 53:12)... Aceasta a fost o 

batjocorire care s-a revărsat realmente asupra Persoanei Sale binecu-

vântate. Și noi știm toate acestea.  

Mai știm și că El a suportat dureri nenumărate în trupul și mintea 

Sa: a însetat, a strigat în agonia momentelor când a fost despărțit de 

Tatăl, a sângerat și a murit. Știm și că El Și-a vărsat sufletul până la 

moarte. Dar dincolo de ceea ce a fost vizibil, pentru El a existat o pră-

pastie nemăsurată de suferință. Liturghia11 greacă vorbește despre su-

ferințele Sale, subliniind că au existat atunci suferințe necunoscute 

                                            
11 Liturghia greacă – slujba de împărtășanie în bisericile ortodoxe – n.trad. 
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nouă. El a fost în egală măsură Dumnezeu și om, iar Dumnezeu Tatăl 

Și-a manifestat puterea totală asupra umanității Fiului, astfel încât 

această putere a fost concentrată în sufletul Său și îndurată de El, într-

o suferință inimaginabilă nouă... „El L-a făcut păcat pentru noi”...  

Ia aminte la cuvintele folosite. Încearcă să percepi înțelesul lor, 

dacă poți. Îngerii doresc să privească la acest adevăr. Privește îndelung 

la acest cristal extraordinar. Pune-ți ochii să cerceteze adânc în acest 

opal, în interiorul căruia sunt flăcări de foc. Domnul L-a făcut păcat 

pentru noi pe Cel perfect inocent. Aceasta înseamnă mai mult decât 

umilință, întuneric, agonie și moarte, în proporții cu mult peste ce îți 

poți imagina, și a adus asupra duhului blând și nobil al Domnului nos-

tru un fel de tulburare de neconceput. Nu vreau să spun cu aceasta că 

Răscumpărătorul nostru a îndurat Iadul, nu asta vreau să spun. Nu 

vreau să spun că El ar fi îndurat pedeapsa exactă pentru păcat sau 

vreun echivalent al acesteia, ci faptul că El a îndurat dreptatea lui Dum-

nezeu cerută de Legea Sa mai clar și mai deplin decât ar fi fost admi-

nistrată prin condamnarea păcătoșilor pentru care El a murit. În multe 

aspecte, crucea este o revelare mai mare a mâniei lui Dumnezeu împo-

triva păcatelor omului decât ar fi chiar Iadul, și decât fumul chinului 

care se suie în vecii vecilor din Iad (Apocalipsa 14:11). Acela care ar 

cunoaște ura față de păcat a lui Dumnezeu trebuie să-L vadă pe Singu-

rul Lui Fiu sângerând în trup și în suflet până la moarte; de fapt, un 

astfel de om trebuie să deslușească și să citească în străfundul inimii 

lui fiecare cuvânt și fiecare înțeles al versetului de mai sus... O, profun-

zimea suferinței dar, în același timp, înălțimea dragostei!... Cât de ac-

ceptați trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu aceia care sunt făcuți de 

Însuși Dumnezeu să fie „neprihănirea lui Dumnezeu în El”! Nici nu îmi 

pot imagina vreun lucru mai fericit ca acesta.  

După cum Hristos a fost făcut păcat, deși El nu păcătuise niciodată, 

tot așa noi suntem făcuți neprihănire, deși nu putem pretinde că am fi 
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fost vreodată neprihăniți în și prin noi înșine. Deși suntem păcătoși și, 

de aceea, trebuie să mărturisim cu durere păcatul, totuși Domnul ne 

acoperă complet cu neprihănirea lui Hristos, și tot ceea ce se vede este 

numai neprihănirea Lui, noi fiind făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în 

El. Acest lucru este aplicabil tuturor sfinților, tuturor celor ce își pun 

credința în Numele Lui. O, cât de splendidă este această învățătură! Îți 

dai seama de aceasta, prietene? Deși ești păcătos, și în tine însuți, da-

torită păcatului, ești stricat, diform și fără valoare, totuși, dacă Îl pri-

mești pe Acest Substitut pe care Dumnezeu ți-L oferă în Persoana Fiului 

Său drag, păcatele tale dispar, și neprihănirea vine peste tine. Păcatele 

tale sunt transferate asupra lui Isus, Mielul de jertfă; nu îți mai aparțin. 

El le-a îndepărtat de la tine. Aș putea adăuga că neprihănirea Lui este 

pusă în contul tău, dar este mai mult, după cum textul ne spune, anume 

că „tu ești făcut neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Nicio doctrină nu 

poate fi mai încântătoare ca aceasta pentru cei care își simt greutatea 

păcatelor și povara blestemului. 

 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața zilei Domnului, pe 18 Iulie 1886,                   

la Metropolitan Tabernacle, Newington, republicată de Pilgrim Publications.                         

Disponibilă în întregime în limba română la Magna Gratia. 

 

Un garant este cineva care se angajează și devine astfel obligat să facă un lucru 

anume pentru altcineva, precum plata unei datorii sau aducerea acelei per-

soane în siguranță într-un anume loc; așadar, atunci când acea persoană s-a 

achitat de obligația pe care și-a asumat-o, persoana în numele căreia garantul 

a acționat este achitată de obligație. – Thomas Goodwin 
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12 
LUCRAREA „FEDERALĂ”              

A LUI HRISTOS 
 

ARTHUR W. PINK 
 

Prin termenul federal12, vrem să spunem că a existat o uniune ofi-

cială între Mijlocitor13 și cei pentru care El a mijlocit sau, într-o expri-

mare mai simplă, că există o uniune legală între Hristos și poporul Său. 

„În Vechiul Testament, acolo unde se vorbește despre cei aleși ca fiind 

cei pentru care Dumnezeu face un legământ, aceștia sunt văzuți ca fiind 

în Hristos și una cu El. Legământul nu a fost făcut cu ei în afara lui 

Hristos. Acest lucru ne este prezentat și în Galateni 3:16: „făgăduințele 

au fost făcute ‚lui Avraam și seminței lui’”, dar această sămânță este 

Hristos. Aleșii sunt denumiți aici (ca și în 1 Corinteni 12:12) cu termenul 

‚Hristos’, datorită unirii dintre Hristos și cei aleși. În mod asemănător, 

atunci când se vorbește despre Hristos, precum în Isaia 42:16, fiind 

                                            
12 federal – reprezentant legal. 
13 mijlocitor – o persoană care are rol de mediator. „A fost plăcut lui Dumnezeu, în scopul Lui 

veșnic, să Îl aleagă și să Îl trimită pe Domnul Isus Hristos, singurul Său Fiu, în acord cu legământul 

dintre Ei doi, să fie Mijlocitorul între Dumnezeu și rasa umană; să fie Profet, Preot, și Împărat; să 
fie Capul și Mântuitorul Bisericii Sale, Moștenitorul tuturor lucrurilor și Judecătorul lumii. Din 

veșnicie, El I-a dat Domnului Isus Hristos un popor care să fie sămânța Lui. La timpul cuvenit, 

acești oameni au fost răscumpărați, sunt chemați, justificați, sfințiți și glorificați prin El.” (Măr-

turisirea de Credință Baptistă de la Londra, 1689, cap. 8.1) 



EVANGHELIA HARULUI 

= 106 = 

Acela cu care Tatăl a intrat în legământ, aleșii trebuie văzuți ca fiind în 

El. Fiind uniți și una cu El, jertfa Lui ispășitoare este considerată jertfa 

lor de ispășire: ‚Am fost răstignit împreună cu Hristos’ (Galateni 

2:20)”.14 

„Hristos nu este doar Substitutul, ci și Garantul poporului Său. 

Evanghelia este întemeiată pe faptul că Adam și Hristos sunt capi și 

reprezentanți, din punct de vedere al legământului, pentru familiile lor 

respective. Astfel, despre ei se vorbește cu expresiile ‚omul dintâi’ și 

‚omul al doilea’ (1 Corinteni 15:47) ca și cum n-ar fi existat nimeni al-

tcineva decât cei doi, căci urmașii fiecăruia sunt în totalitate dependenți 

de capii lor. În Adam, noi toți murim; în Hristos, toți suntem înviați (1 

Corinteni 15:23). Primul ‚toți’ include pe orice individ din întreaga ome-

nire; cel de-al doilea ‚toți’, așa cum explică apostolul, are sensul de toți 

‚care sunt ai lui Hristos’ (1 Corinteni 15:23).”15 

Legământul lui Dumnezeu cu Hristos s-a făcut în calitatea Acestuia 

din urmă de Cap al aleșilor Săi, așa încât, în cel mai real sens posibil, 

acel legământ a fost făcut cu ei. Acest lucru explică toate acele pasaje 

care vorbesc despre unirea sfinților cu Hristos precum: „răstignit îm-

preună cu Hristos” (Galateni 2:20); „am murit împreună cu Hristos” 

(Romani 6:8); „am fost îngropați împreună cu El” (Romani 6:4), lucru 

simbolizat prin botez; „înviați în El și împreună cu El” (Coloseni 2:12); 

înviați „împreună” (Efeseni 2:6) și puși „să ședem împreună în locurile 

cerești, în Hristos Isus” (Efeseni 2:6).  

Așadar, din punct de vedere legal, ei au fost una cu El și El cu ei, în 

tot ceea ce El a făcut în satisfacerea deplină a dreptății lui Dumnezeu. 

Asupra acestui aspect de importanță vitală nu putem să ne exprimăm 

                                            
14 William Greenough Thayer Shedd (1820-1894), Dogmatic Theology, Vol. 2 (New York, NY; 

Scribner’s Sons, 1891), p. 361. 
15 James Haldane (1768-1851), The Doctrine of the Atonement (William Whyte&Co., 1845). 
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mai bine decât oferind o sinteză a ultimei părți a capitolului 2 din lu-

crarea foarte valoroasă a lui Hugh Martin: „Cum ar trebui să formulăm 

și să întărim relația ce există între Hristos și cei ai Săi, în calitate de 

Răscumpărător și răscumpărați, dacă nu mergem înapoi la doctrina le-

gământului?16 Este evident, o anumită relație trebuie recunoscută ca 

fiind existentă între Hristos și cei pentru care El moare, altfel nici nu 

ne putem apropia de ideea unei jertfe substitutive.17 Posibilitatea ispă-

șirii reale subliniază și implică în mod absolut o legătură între Cel care 

ispășește și cei pentru care ispășirea este făcută. Acest lucru este chiar 

axiomatic. Întrucât există o nevoie absolută și evidentă pentru o relație, 

atunci când căutăm să identificăm care este acea relație, cercetarea 

noastră nu se poate încheia în mod satisfăcător până nu ajungem să 

recunoaștem unitatea legământului. Același motiv care implică exis-

tența unei relații rămâne nesatisfăcut atâta vreme cât el nu identifică 

acea relație.”18 

Dacă ne-am referi la unirea dintre Hristos și poporul Său, care este 

realizată prin regenerarea lor făcută de Duhul Sfânt, folosindu-se de 

credință în calitate de dar al Său, n-am rezolva necesitatea situației 

noastre. Este adevărat că aceasta – regenerarea – este indispensabilă 

pentru ca orice persoană să se poată bucura până și de cea mai neîn-

semnată dintre binecuvântările răscumpărării făcută de Hristos. Dar 

trebuie să fi existat o relație între Hristos și poporul Său înainte ca El 

să îi răscumpere. Nevoile situației noastre nu sunt rezolvate și împlinite 

nici dacă facem referire la Întrupare. Este adevărat, Răscumpărătorul 

                                            
16 „Mai mult, întrucât Adam s-a adus pe sine și pe toți urmașii săi sub blestemul legii prin căderea 

sa, a fost plăcut Domnului să facă un legământ al harului. În acest legământ, El oferă gratuit 
păcătoșilor viața veșnică și mântuirea prin Isus Hristos, cerând de la aceștia credință în El astfel 

ca ei să fie mântuiți, și promițând Duhul Său Sfânt tuturor celor care sunt aleși la viață veșnică, 

care să îi facă să dorească și să fie capabili să creadă.” (Mărturisirea de Credință Baptistă de la 
Londra, 1689, cap. 7.2) 
17 substitutiv – a suferit o persoană în locul alteia. 
18 Hugh Martin (1822-1885), The Atonement: In Its Relations to the Covenant, the Priesthood, the 

Intercession of Our Lord (London, James Nisbet, 1870), p.30. 
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trebuie să ia asupra Sa un trup de carne și sânge înainte de a ne putea 

răscumpăra, însă, cu toate acestea, trebuie să existe o legătură a unității 

mult mai apropiată decât simplul fapt că Hristos este părtaș asemănării, 

trupește, cu cei mântuiți și cei nemântuiți. El S-a făcut „sămânța lui 

Avraam” (Evrei 2:16), nu „sămânța lui Adam”! Nu este suficient nici să 

spunem că relația este una de garant și substitut, căci ne rămâne deschisă 

întrebarea: „Ce anume a făcut drept și potrivit ca Fiul lui Dumnezeu să 

sufere pentru alții, Cel Sfânt să fie făcut păcat?” Iată, către acest aspect al 

discuției trebuie să ne îndreptăm atenția. 

Hristos era Garantul poporului Său pentru că El era Substitutul lor. 

El a acționat în numele lor, pentru că S-a așezat în locul lor. Relația 

avută ca Substitut justifică rolul Său de Garant. Dar ce anume justifică 

substituția? Există un lucru în jurul căruia se învârt toate celelalte.  

Susținem și noi cu toată fermitatea ceea ce Dr. Martin spunea: „nu 

putem căpăta vreo satisfacție în acest aspect, niciun răspuns suficient 

la această întrebare, motiv pentru care nu ajungem nici la o concluzie 

satisfăcătoare a întregii noastre cercetări, până când nu privim la doc-

trina unității legământului cel veșnic. Aici se găsește relația aceea mă-

reață, care susține totul. Aici se găsește legătura aceea primară, mă-

reață, între Răscumpărător și cei răscumpărați, singura care susține 

toate celelalte lucruri în ce privește relația adevărată dintre ei. ‚Căci Cel 

ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-i este 

rușine să-i numească ‚frați’’ (Evrei 2:11). El a stat în locul nostru, pen-

tru că este una cu noi – S-a identificat cu noi și noi cu El.”19 

Mânat de o dragoste infinită, Hristos, în calitate de Dumnezeu–

Om, a acceptat în mod liber termenii legământului veșnic care I-a fost 

propus și Și-a asumat în mod voluntar toate responsabilitățile legale 

ale poporului Său. În calitate de Cap al lor, El a coborât pe pământ, a 

                                            
19 Martin, Atonement, p.35. 
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trăit, și a murit ca Reprezentant al lor. El a ascultat și a suferit în cali-

tate de Substitut al acestora. Prin ascultarea și suferințele Sale, El a 

împlinit toate obligațiile lor. Suferințele Sale au eliminat pedeapsa Le-

gii, iar ascultarea Sa a adus binecuvântări infinite pentru ei. Romani 

5:12-19 afirmă în mod explicit faptul că aleșii lui Dumnezeu sunt „so-

cotiți neprihăniți” în mod legal pe baza aceluiași principiu prin care ei 

au fost anterior „socotiți păcătoși”. „Unirea noastră cu Hristos este de 

același ordin și implică aceeași categorie de efecte ca și unirea noastră 

cu Adam. De aceea, noi o denumim uniune federală sau vitală. Indife-

rent cum ar denumi-o alții, va rămâne un lucru cert că ea este de o 

astfel de natură încât implică o identitate a relațiilor legale și a obliga-

țiilor și drepturilor reciproce”.20 „Căci, după cum prin neascultarea 

unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea 

unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” (Romani 5:19). „Pe 

Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 

să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). În urmă cu 

peste o mie de ani, Augustin21 remarca următoarele: „Gradul de apro-

piere din această unire transcendentală22 este atât de greu de descris în 

cuvinte, încât auzim vocea mădularelor care suferă odată cu Capul lor 

și care au strigat, prin Acesta, pe cruce, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 

Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Într-o manieră asemănă-

toare, auzim vocea Capului aflat în suferință, atunci când a suferit în 

mădularele Sale și a strigat persecutorului acestora, aflat pe drumul 

către Damasc, „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” (Faptele Apos-

tolilor 9:4)”. 

                                            
20 Archibald Alexander Hodge (1832-1886), The Atonement (Philadelphia, Penn.; Presbyterian 
Board of Publication, 1867), p. 205. 
21 Aurelius Augustin, Episcop de Hippo (354-430) – teolog al bisericii primare cunoscut de unii 

drept părintele teologiei biblice; s-a născut la Tagaste, în nordul Africii. 
22 transcendental – are sensul aici de supranatural. 
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Relația federală a lui Hristos cu poporul Său a fost una reală, pe 

baza căreia Dumnezeul cel fără greșeală a considerat că este drept să Îl 

pedepsească pe Hristos pentru păcatele poporului Său și să pună în 

contul acestora neprihănirea Lui, satisfăcând astfel în mod complet 

toate cerințele Legii ce erau cerute de la ei. Drept rezultat al acelei uniri, 

Hristos a fost, în toate lucrurile, „asemenea fraților Săi” (Evrei 2:17), 

fiind „pus în numărul celor fărădelege” (Isaia 53:12). În schimb, ei sunt 

făcuți „mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele 

Lui” (Efeseni 5:30). Drept consecință a acestei uniri federale, Hristos a 

fost făcut în același timp „un duh dătător de viață” (1 Corinteni 15:45), 

așa încât, la vremea potrivită, fiecare dintre cei ce sunt poporul Său să 

devină un membru viu al acelui trup spiritual al cărui Cap este El (Efe-

seni 1:19-23). 

Relația dintre Hristos și cei care beneficiază de ispășirea făcută de 

El nu a fost, de aceea, o relație vagă, nedefinită, întâmplătoare, ci ea a 

fost constituită dintr-o unire vitală, o identitate legală și o unitate în 

legământ. Calitatea de Garant presupune acest lucru. Substituția strictă 

îl implică. Imputarea reală funcționează în baza lui. Pedeapsa pe care 

Hristos a îndurat-o n-ar fi putut fi aplicată fără acesta. Cei pentru care 

s-a realizat satisfacerea cerințelor legământului, în mod inevitabil, sunt 

părtași beneficiilor acesteia și primesc tot ceea ce ea a obținut pentru 

ei. Doar acest lucru poate da la o parte obiecția nedreptății care ține de 

suferința Celui nevinovat pentru cei vinovați, întrucât doar el explică 

transferul suferințelor și al meritelor lui Hristos către cei răscumpărați. 

 

Fragment din Studies in the Scriptures, retipărit la Chapel Library. 
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MARELE SCHIMB 

 

CHARLES SPURGEON 

 

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 

neprihănirea lui Dumnezeu în El.” - 5:21 Corinteni 2  

 

Vă aduc acum înainte… marea învățătură a mântuirii, taina cea as-

cunsă, marele secret, descoperirea minunată scoasă la lumină prin Evan-

ghelie: felul în care Dumnezeu este drept și totuși Cel care îi îndreptă-

țește pe păcătoși (Romani 3:26). Haideți să citim textul nostru din nou, 

apoi să îl analizăm… „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut 

păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 

Observați învățătura… Trei persoane sunt menționate aici. „El 

(adică Dumnezeu) L-a făcut (adică pe Hristos) pe Cel ce n-a cunoscut 

niciun păcat, să fie păcat pentru noi (păcătoșii), pentru ca noi să fim 

făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El” (lit.). Înainte de a putea înțe-

lege planul de mântuire, este necesar să știm câteva lucruri despre 

aceste trei persoane. Dacă nu le vom înțelege măcar într-o anumită mă-

sură, mântuirea ne va fi imposibilă. 

1. DESPRE DUMNEZEU. Orice om trebuie să știe cum este Dumne-

zeu. Dumnezeu este o Ființă foarte diferită de felul cum unii dintre voi 
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presupuneți că este. Dumnezeul cerului și al pământului – Iehova al lui 

Avraam, Isaac și Iacov, Creatorul și Păstrătorul universului, Dumnezeul 

Sfintei Scripturi și Dumnezeul oricărui har – nu este un zeu pe care unii 

oameni și l-ar fi născocit pentru a i se închina. Există unii, în această 

țară așa-zis creștină, care se închină unui dumnezeu care nu este cu 

nimic mai dumnezeu decât Venus23 sau Bachus!24 Un dumnezeu făcut 

după pofta inimilor lor, un dumnezeu care nu este în mod necesar croit 

din piatră sau lemn, ci este creat după imaginația lor, din lucruri mai 

josnice decât ar folosi orice păgân pentru a-și face un zeu din ele. Dum-

nezeul Scripturii are trei mari atribute, și toate acestea sunt prezentate 

implicit în textul nostru. 

Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu suveran. Adică El este un 

Dumnezeu care are autoritatea și puterea absolută de a face exact așa 

cum dorește. Nu există nicio lege care să-L depășească pe Dumnezeu. 

Nu există nimic care să Îl oblige să facă ceva anume. El nu ascultă de 

nici o altă regulă, decât de voia Sa liberă și puternică.  

Chiar dacă El nu poate fi nedrept și nu poate face nimic altceva 

decât binele, totuși natura Sa este absolut independentă. Bunătatea este 

expresia libertății naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi contro-

lat de voința omului, de dorințele acestuia sau de soarta în care cred 

unii oameni superstițioși. El este Dumnezeu, și face tot ce dorește atât 

în oștirile cerești cât și în lumea de jos. De asemenea, El este Dumne-

zeu, un Dumnezeu care nu dă socoteală nimănui pentru ceea ce face. El 

Își face creaturile exact așa cum alege și face cu ele tot ce dorește. Dacă 

vreuna dintre acestea s-ar împotrivi acțiunilor Lui, tot ceea ce El i-ar 

spune ar fi aceasta: „Dar, mai de grabă, cine ești tu, omule, ca să răs-

punzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce 

l-a făcut: ‚Pentru ce m-ai făcut așa?’ Nu este olarul stăpân pe lutul lui, 

                                            
23 Venus – zeița romană a dragostei și frumuseții fizice. 
24 Bachus/Dionisus – zeul vinului și distracției (extazului) în mitologia greacă și romană. 
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ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare 

de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară?” (Romani 9:20-

21). Dumnezeu este bun, dar El este, în același timp, și suveran absolut, 

neputând fi controlat de nimeni și nimic. Monarhiile din această lume 

nu sunt nici constituționale și nici limitate. Stăpânirea peste această 

lume nu este tiranică, căci ea se găsește în mod absolut în mâinile unui 

Dumnezeu pe deplin înțelept. Dar observați că lumea aceasta nu se gă-

sește în mâinile nimănui altcuiva, decât în mâinile Sale… Acesta este 

Dumnezeul Bibliei. Acesta este Dumnezeul pe care noi Îl adorăm. Nu 

este un Dumnezeu slab, laș, care să fie controlat de voința oamenilor; 

nu este un Dumnezeu care nu poate înclina balanța providenței, ci este 

un Dumnezeu neschimbător, infinit și fără greșeală. Acesta este Dum-

nezeul înaintea Căruia ne închinăm: un Dumnezeu „mai infinit” decât 

creaturile Sale pe cât poate gândul să zboare de sus, și chiar mai sus de 

atât. 

Dar, vedeți, Dumnezeul care este menționat aici este un Dumnezeu 

al dreptății infinite. Faptul că El este un Dumnezeu suveran vi-l voi do-

vedi din cuvintele care spun că El „L-a făcut” păcat pe Hristos. El n-ar 

fi putut să facă asta, dacă n-ar fi fost Dumnezeul suveran. Din acest text 

vedem că El este un Dumnezeu drept, care a pus la cale un plan de 

mântuire, un plan măreț de împlinire a dreptății Sale. Iar noi acum de-

clarăm că Dumnezeul Sfintei Scripturi este un Dumnezeu al unei drep-

tății inflexibile. El nu este dumnezeul la care vă închinați unii dintre 

voi. Voi adorați un dumnezeu care face cu ochiul la vederea păcatelor 

grosolane. Voi credeți într-un dumnezeu care consideră nelegiuirile 

voastre drept greșeli mărunte sau nimicuri. Unii dintre voi vă închinați 

unui dumnezeu care nu pedepsește păcatul, și care este îndurător și 

slab, atât de slab încât trece cu vederea nelegiuirea și ticăloșia, și nu 

aplică niciodată vreo pedeapsă. Voi credeți într-un dumnezeu care, dacă 

omul păcătuiește, el nu cere pedeapsa pentru ofensa lui. Voi credeți că o 

mână de fapte bune îl vor împăca, pentru că el este un stăpân atât de slab, 
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încât doar câteva cuvinte frumoase rostite înaintea lui în rugăciune vor 

câștiga suficiente merite ca să îndepărteze pedeapsa, și asta, într-adevăr, 

doar dacă voi credeți că el ar putea să pedepsească vreodată pe cineva. 

Dumnezeul vostru nu este deloc dumnezeu… Dumnezeul Bibliei este atât 

de sever ca și cum ar fi lipsit de milă, și atât de drept ca și cum n-ar avea 

har. Totuși, El este atât de plin de har și de îndurare, ca și cum ar fi nedrept 

– da, și chiar mai mult decât atât. Voi mai adăuga aici un gând cu privire 

la Dumnezeu, altfel n-am putea să întemeiem discuția noastră pe o bază 

solidă. 

Dumnezeul menționat aici este un Dumnezeu al harului. Să nu cre-

deți că am ajuns acum într-un punct în care mă contrazic! Dumnezeul 

care este inflexibil de sever și care nu iartă niciodată păcatul fără să îl 

pedepsească este totuși un Dumnezeu al dragostei imposibil de limitat. 

Chiar dacă, în calitate de Stăpân, El va mustra, totuși, ca Dumnezeu-

Tată, El iubește să ofere binecuvântările Sale. „Pe viața Mea, zice Dom-

nul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de 

la calea lui și să trăiască” (Ezechiel 33:11). Dumnezeu este dragoste în 

cel mai mare grad. El este dragostea mai presus de dragoste. Nu dra-

gostea este Dumnezeu, ci Dumnezeu este dragoste. El este plin de har, 

este o plinătate, o bogăție de îndurare. El găsește plăcere în îndurare. 

Pe cât de înalte sunt cerurile față de pământ, pe atât de înalte sunt gân-

durile Sale de dragoste prin comparație cu gândurile disperării noastre 

și căile harului Său prin comparație cu căile fricii noastre. Acest Dum-

nezeu, în care cele trei mărețe atribute intră în armonie – suveranitatea 

nelimitată, dreptatea inflexibilă și harul de necuprins – formează prin-

cipalele atribute ale singurului Dumnezeu al cerurilor și pământului, 

înaintea Căruia creștinii se închină. În fața acestui Dumnezeu va trebui 

să ne înfățișăm cu toții. El este Cel care L-a făcut pe Hristos păcat pen-

tru noi, chiar dacă El n-a cunoscut niciun păcat. Astfel, iată că v-am 

prezentat prima Persoană. 
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2. CEA DE-A DOUA PERSOANĂ DIN TEXTUL NOSTRU ESTE FIUL 

LUI DUMNEZEU – Hristos, Cel care n-a cunoscut niciun păcat. El este 

Fiul lui Dumnezeu, provenind din Tatăl din veșnicie: născut, nu făcut, 

de aceeași substanță cu Tatăl, co-egal, co-etern și co-existent. Este Tatăl 

atotputernic? La fel este și Fiul atotputernic. Este Tatăl infinit? La fel 

este și Fiul. El este însăși Dumnezeu din Dumnezeu, cu nimic inferior 

Tatălui în demnitate, ci egal cu El în orice aspect – Dumnezeu peste 

toți, veșnic binecuvântat! (Romani 9:5) Isus Hristos este de asemenea 

Fiul Mariei, un Om ca și noi, un Om supus tuturor slăbiciunilor firii 

omenești, cu excepția păcatului; un Om al suferinței și durerii; un Om 

al necazului, al anxietății; un Om ispitit și încercat; un Om supus slăbi-

ciunii și morții. Este un Om la fel ca noi toți – os din oasele noastre și 

carne din carnea noastră. 

Dar Persoana pe care doresc să v-o prezint este o Ființă complexă: 

Dumnezeu și Om. Nu este un Dumnezeu umanizat, și nici un om zeifi-

cat, ci este Dumnezeu pur, Dumnezeu în esența Lui; este Om, este un 

Om pur, nu un supraom; este Dumnezeu, cu nimic mai prejos de Dum-

nezeu - cele două laturi ale Sale aflându-se într-o unire sacră: Dumne-

zeu-Om… Textul acesta ne spune că El n-a cunoscut niciun păcat. Nu 

spune că El nu a păcătuit, pentru că știm deja că acest lucru este ade-

vărat. Nu, ci textul spune mai mult decât atât: El nu a cunoscut păcatul. 

El nu a cunoscut ce este păcatul. El a văzut păcatul în alții, dar nu l-a 

cunoscut prin proprie experiență. El era total străin față de păcat. Aici 

nu se spune doar că păcatul nu și-a putut face loc în inima Lui, ci că El 

nu l-a cunoscut. Păcatul n-a avut nimic de-a face cu El. El era obișnuit 

cu durerea, dar nu cu păcatul. El n-a cunoscut niciun fel de păcat – nici 

păcatul din gândul, nici păcatul din naștere, nici păcatul original, nici 

păcatul cu intenția, nici păcatul cu buzele sau păcatul cu fapta. El a fost 

pur, perfect, fără pată, asemenea dumnezeirii Sale: fără pată, zbârci-

tură sau orice alt lucru de acest fel. Persoana Lui grațioasă este prezen-

tată în acest text…  
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Voi introduce acum cea de-a treia persoană. Și nu vom merge prea 

departe în cazul acesteia. 

3. CEA DE-A TREIA PERSOANĂ ESTE PĂCĂTOSUL. Unde este el? 

Aș vrea să vă îndreptați ochii fiecare către persoana proprie și să îl că-

utați, fiecare dintre voi. Păcătosul nu este foarte departe de voi. A fost 

poate un bețiv, vreun om care s-a dedat alcoolului și chefurilor, sau 

ceva asemănător. Noi știm că omul care comite astfel de lucruri nu va 

avea parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Dar iată, mai este 

unul: acela care a luat Numele lui Dumnezeu în deșert… Ah! Acolo este 

păcătosul. Unde anume? Da, îl aud pe acel om cu ochii înlăcrimați și cu 

vocea suspinând, care exclamă, „Domnule, aici este păcătosul!” Îmi în-

chipui că pot vedea o femeie aici, în mijlocul nostru. Unii dintre noi au 

acuzat-o probabil, iar ea stă acolo singură, tremurând și neavând curaj 

să rostească nici măcar un singur cuvânt. O, dacă i-ar spune Stăpânul: 

„Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești” (Ioan 8:11). Eu 

cred, trebuie să cred că undeva, printre acești mii de oameni, se aude o 

inimă palpitând. Acea inimă bate tot mai repede, strigând: „Păcat, pă-

cat, păcat, mânie, mânie, mânie – cum aș putea să fiu eliberat?” Da, tu 

ești acel om – un răzvrătit din naștere. Te-ai născut în această lume 

păcătos și ai adăugat la acea vinovăție propriile tale nelegiuiri. Ai încăl-

cat poruncile lui Dumnezeu, ai disprețuit dragostea Lui, ai călcat în pi-

cioare harul Său, și ți-ai continuat viața tot așa până acum, când să-

geata Domnului îți secătuiește duhul. Dumnezeu te-a făcut să tremuri. 

El te-a adus în situația să îți mărturisești vinovăția și nelegiuirea. As-

cultă-mă, dar, dacă ești convins prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu: 

tu ești persoana la care textul se referă, atunci când spune: „Pe Cel ce 

n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi” - adică pentru 

tine, „ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 

Acum, că v-am prezentat persoanele, vreau să vă introduc în scena 

unui schimb măreț ce este făcut, potrivit acestui text. Cea de-a treia 
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persoană pe care v-am prezentat-o este prizonierul dinaintea tribuna-

lului. Dumnezeu l-a chemat înaintea Sa, iar el stă acolo ca un păcătos. 

Este clipa în care el va fi judecat, spre viață sau spre moarte. Dumnezeu 

are har și dorește să îl mântuiască. Dar El este drept, și trebuie să îl 

pedepsească. Păcătosul trebuie să fie cercetat și judecat. Dar dacă va 

exista un verdict al vinovăției ce se va ridica împotriva lui, cum ar putea 

să lucreze cele două atribute, aparent în conflict, în mintea lui Dumne-

zeu? El este iubitor, dorind să îl mântuiască. În același timp este drept, 

trebuind să îl distrugă! Cum va fi rezolvat acest mister și această între-

bare? Tu, cel care ești prizonier înaintea tribunalului, poți să pledezi 

„nevinovat”? Nu, ci stai acolo mut sau, dacă spui ceva, nu rostești decât 

strigătul acesta: „Sunt vinovat!” 

Așadar, vedeți că, odată ce el a pledat vinovat, nu mai există nicio 

speranță că ar putea fi găsite greșeli în ce privește dovezile. Dacă el ar 

fi pledat „nevinovat”, totuși dovezile sunt dintre cele mai clare. Dum-

nezeu, Judecătorul, a văzut păcatul lui și a înregistrat toate nelegiuirile 

sale, așa încât nu există vreo speranță ca el să poată scăpa. Prizonierul 

este sigur că va fi găsit vinovat. Cum va putea să scape el? Se găsește 

cumva vreo fisură în acuzația făcută? Nu! Căci ea este izvorâtă din în-

țelepciunea infinită și dictată de dreptatea veșnică. Nu mai există nicio 

speranță… Cum va scăpa oare prizonierul? Există vreo posibilitate? O, 

până și cerul se minunează! Stelele s-au oprit de uimire! Îngerii au în-

cetat pentru o clipă din cântecele lor când, pentru prima dată, Dumne-

zeu a arătat felul în care El va fi drept și totuși plin de har! Cred că am 

văzut cerul uimit și tăcerea așternându-se în curțile lui Dumnezeu 

vreme de un ceas, când Cel Atotputernic a spus: „Păcătosule, trebuie să 

te pedepsesc din cauza păcatului, și o voi face! Dar te iubesc, inima Mi 

se topește de dragoste pentru tine… Dreptatea Mea spune, ‚lovește’, dar 

dragostea Îmi oprește mâna și spune, ‚scutește, scutește-l pe păcătos!’ 

O, păcătosule, inima mea a găsit soluția! Fiul Meu, Cel perfect și curat, 

se va așeza în locul tău și va fi socotit vinovat iar tu, cel vinovat, te vei 
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așeza în locul Fiului Meu și vei fi socotit neprihănit!” Dacă am înțelege 

acest lucru în profunzime – taina minunată a schimbului dintre Hristos 

și păcătos – ne-ar face să sărim în sus de uimire! Dați-mi voie să exprim 

acest lucru atât de simplu, încât oricine să-l poată înțelege: Hristos a 

fost fără pată, iar păcătoșii spurcați. Hristos spune: „Tată, tratează-Mă 

ca și cum Eu aș fi păcătosul. Tratează-l pe păcătos ca și cum el ar fi în 

Persoana Mea. Lovește pe cât de greu găsești de cuviință, căci Eu voi 

suporta. Astfel, inima dragostei Tale va revărsa de har, și totuși drep-

tatea Ta va fi fără pată căci, de acum, păcătosul nu mai este păcătos”. 

El este așezat în locul lui Hristos și, fiind îmbrăcat cu haina Mântuito-

rului, este acceptat. 

Cumva spui că un astfel de schimb este nedrept? Vei spune că Dum-

nezeu n-ar trebui să Îl facă pe Fiul Său Substitut pentru noi și să ne 

elibereze? Dă-mi voie să-ți amintesc că acest lucru survine ca urmare 

a faptului că Hristos S-a oferit în întregime ca voluntar. Hristos a fost 

dornic să stea în locul nostru. El a trebuit să bea cupa pedepsei noastre, 

dar El a fost dornic să facă acest lucru. Am să vă spun încă un lucru ce 

nu poate fi contestat: substituția lui Hristos nu a fost un lucru incorect, 

pentru că Dumnezeul suveran L-a făcut Substitut…  

Așadar, substituția a fost făcută de Persoana cu cea mai mare au-

toritate. Textul nostru spune că Dumnezeu „L-a făcut păcat pentru noi” 

și, atâta vreme cât Hristos a stat în locul meu, El nu a făcut acest schimb 

într-un mod incorect. Nu, ci El a făcut aceasta ca urmare a sfatului de-

plin și hotărât al Dumnezeului cel atotputernic. De asemenea, a făcut 

aceasta prin consimțământul Său, așa încât Hristos a stat în locul pă-

cătosului, iar păcătosul este acum în locul lui Hristos… Păcătosul este 

tratat ca și cum ar fi fost Hristos, iar Hristos este tratat ca și cum ar fi fost 

păcătosul. Acesta este înțelesul textului nostru: „Pe Cel ce n-a cunoscut 

niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 

Dumnezeu în El.” 
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Dați-mi voie să vă dau o ilustrație a acestui lucru, ilustrație prelu-

ată din Vechiul Testament. Atunci când, în vechime, oamenii veneau 

înaintea lui Dumnezeu cu păcatele lor, Dumnezeu rânduise o jertfă care 

avea să simbolizeze jertfa lui Hristos prin faptul că animalul sacrificat 

murea în locul păcătosului. Legea spunea că „sufletul care păcătuiește, 

acela va muri”. Atunci când oamenii făceau păcate, ei aduceau înaintea 

altarului un miel sau o vită drept jertfă. Își puneau mâinile peste capul 

lui și își recunoșteau vinovăția. Prin această faptă, simbolic, vinovăția 

lor era transferată către animal. Apoi sărmanul animal, care nu făcuse 

nimic greșit, avea să fie ucis și adus ca jertfă pentru păcat. Acesta este 

ceea ce orice păcătos trebuie să facă cu Hristos, ca să poată fi mântuit. 

Păcătosul vine prin credință și își pune mâinile peste capul lui Hristos, 

își mărturisește păcatul și, de aceea, păcatul nu mai este al lui, ci este 

transferat asupra lui Hristos. Hristos este apoi înălțat pe acea cruce. El 

poartă crucea și îndură rușinea, și astfel păcatul este îndepărtat și arun-

cat în adâncul mării. De aceea, acum, oricine crede în Hristos Isus are 

pace cu Dumnezeu, pentru că „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El 

L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 

El.” 

Voi încheia acum explicația asupra acestui text, îndemnându-vă să 

vă amintiți de consecințele acestei substituții mărețe. Hristos a fost fă-

cut păcat. Noi am fost făcuți neprihănirea lui Dumnezeu. Acest lucru a 

avut loc în trecut, cu mult înainte ca până și memoria îngerilor să poată 

călători. Un legământ veșnic a fost făcut între Tatăl și Fiul, prin care 

Fiul a stipulat că va suferi pentru aleșii Lui. De partea Sa, Tatăl S-a jurat 

să îi justifice pe aceștia prin Fiul Său. O, legământ minunat, care este 

sursa tuturor izvoarelor dragostei ispășitoare! Veșnicia a trecut, timpul 

și-a făcut apariția și, odată cu el, a venit curând și căderea în păcat. 

După trecerea multor ani, a sosit și împlinirea vremii, iar Isus și-a făcut 

apariția pregătit pentru împlinirea angajamentului Său solemn. El a 
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venit în această lume și S-a făcut om. Din acel moment, când El a de-

venit om, observați schimbarea care a fost făcută cu privire la El. Îna-

inte, El fusese pe deplin fericit. Nu fusese niciodată trist, niciodată nu 

trecuse printr-o stare atât de smerită. Dar acum, datorită efectelor ace-

lui legământ înfricoșător pe care l-a făcut cu Dumnezeu, Tatăl începe 

să-Și reverse mânia asupra Lui. 

„Ce”, spui tu, „cum să-L socotească Dumnezeu în realitate pe Fiul 

Său drept păcătos?” Da, chiar face asta. Fiul Său Și-a dat acordul pentru 

a fi Substitutul, pentru a sta în locul păcătosului. Dumnezeu începe 

acest lucru, acest plan, încă de la nașterea Lui în lume. El Îl trimite în 

lume într-un staul. Dacă ar fi avut în vedere să-L trimită altfel, I-ar fi 

dat un tron. Dar iată, Îl consideră ca un păcătos, Îl supune necazurilor, 

sărăciei și durerii, de la început și până la sfârșit. Iată-L crescând către 

maturitate: priviți-L, durerea Îl însoțește peste tot, întristarea umblă 

alături de El. Durerilor, de ce Îl însoțiți pe Cel perfect? De ce Îl căutați 

pe Cel imaculat? Dreptate, de ce nu îndepărtezi aceste dureri? Răspun-

sul este acesta: „Acest Om este imaculat în El Însuși, dar El S-a socotit, 

legal vorbind, necurat, luând asupra Sa păcatul poporului Său”. Vino-

văția este pusă în contul Lui și însăși imputarea vinovăției aduce durere 

în toată realitatea și puterea ei. În final, vedem moartea venind însoțită 

de orori mai mari decât este normal. Vedem trupul zdrobit de acea su-

liță ascuțită. În spatele Lui, vedem Iadul. Îl vedem pe prințul întuneri-

cului și pe toți răzvrătiții lui ridicându-se din locul lor de chin. Îi văd pe 

toți batjocorindu-L pe Mântuitorul. Observ războiul lor groaznic, întețit 

asupra Lui în Grădina Ghetsimani. Dar Îl văd pe El, stând acolo, rosto-

golindu-Se în sângele Său, în acea moarte înfricoșătoare. Îl văd cuprins 

de durere și de întristare. Vine înainte la judecata lui Pilat. Îl văd bat-

jocorit și scuipat. Îl privesc chinuit, maltratat și blasfemiat. Îl văd țin-

tuit pe cruce! Privesc cum continuă batjocura și rușinea la adresa Lui, 

neîncetat. Observ cum tânjește după apă și cum strigă, deplângând pă-

răsirea Lui de către Dumnezeu! Sunt uimit! Poate fi drept ca o ființă 
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perfectă să sufere astfel? O, Dumnezeule, unde ești, de permiți astfel 

suferința și oprimarea Celui nevinovat? Ai încetat oare să fii Împăratul 

dreptății? Dacă nu, atunci de ce nu-L protejezi pe Cel perfect? Iată, răs-

punsul vine: „Fii liniștit. El este perfect în El însuși, dar acum ia locul 

păcătosului. El stă în locul acestuia. Vinovăția păcătosului este asupra 

Lui și, de aceea, este drept, e drept; este ceea ce El Însuși a agreat, 

anume să fie pedepsit ca și cum ar fi un păcătos, ca să fie El obiectul 

mâniei, să moară și să coboare în pământ, fără a fi binecuvântat, mân-

gâiat, ajutat, fără cinste și părăsit.” Acesta a fost unul dintre efectele 

marii schimbări pe care a făcut-o Hristos. 

Haideți să luăm acum cealaltă parte a întrebării, și vom fi gata cu 

explicația. Care este efectul asupra noastră? Poți să-ți imaginezi, poți 

să îl vezi pe cel păcătos întinzându-și mâna cu poftă, pângărindu-și ha-

inele cu orice păcat în care firea pământească s-a complăcut? Poți să îl 

auzi blestemându-L pe Dumnezeu? Poți să-l observi încălcând orice 

rânduială pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie sacră? Îl vezi însă acum 

umblând pe calea către cer? El a renunțat la aceste păcate. A fost con-

vertit și s-a lepădat de ele. Merge acum pe calea către cer! Dreptate, ai 

adormit? Acel om a încălcat Legea ta! Va ajunge cumva în cer? Iată, iată 

cum demonii se ridică din abis și strigă, „Acel om merită să fie pierdut!” 

Poate că el nu mai este acum ceea ce obișnuia să fie, dar păcatele lui 

din trecut trebuie să fie răzbunate! Totuși, el merge în siguranță pe 

calea către cer, și îl vedem privind înapoi către toți acei vrăjmași care 

îl acuză. El strigă: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumne-

zeu?” (Romani 8:33). Și când cineva ar putea gândi că tot Iadul s-ar 

ridica să îl acuze, tiranul acela ticălos rămâne mut. Diavolii nu mai au 

ce spune! Îl văd întorcându-se către cer, către tronul lui Dumnezeu, 

strigând: „Cine este cel care poate condamna?” O, Dreptate, unde ești? 

Acest om a fost un păcătos, un răzvrătit. De ce nu-l zdrobești, făcându-

l una cu pământul? „Nu”, spune Dreptatea, „el a fost un păcătos, dar 

acum nu mai privesc la el în acea lumină. L-am pedepsit pe Hristos în 
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locul lui și acel om nu mai este un păcătos, ci este un om perfect.” Cum? 

Perfect? Perfect, pentru că Hristos a fost perfect. Privesc la el ca și cum 

ar fi Hristos… Acesta este rezultatul marelui schimb dintre Hristos și 

păcătos. 

 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața zilei Domnului, pe 19 iulie 1857, 

la Music Hall, Royal Surrey Gardens. 

 

O, binecuvântat să fie Domnul! Din prima clipă în care am crezut și m-am apropiat 

de Isus Hristos, Tu m-ai justificat în tribunalul slavei de toate păcatele mele, elibe-

rându-mă atât de vinovăție cât și de pedeapsă. De la primul meu act al credinței, 

mi-ai iertat toate păcatele, mi-ai iertat toate spurcăciunile, ai șters toate fărădele-

gile mele; din prima clipă a credinței ai plătit pentru toate păcatele mele așa încât, 

încă din acea clipă, m-ai eliberat din starea de condamnare și mi-ai dăruit măreața 

mântuire. Din prima clipă a credinței, m-ai unit cu Isus Hristos, m-ai îmbrăcat cu 

neprihănirea lui Hristos, care mi-a acoperit toate păcatele și m-a eliberat de vina 

tuturor nelegiuirilor mele. Amintește-Ți, o, Doamne, că în însăși clipa când puteai 

să mă distrugi, Tu mi-ai iertat toate păcatele – într-un mod real, perfect, universal 

și final. – Thomas Brooks 
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14 
LUCRAREA DE PEDEPSIRE 

A LUI HRISTOS 
 

ARTHUR W. PINK 
 

Scriptura ne învață clar faptul că Dumnezeu este deopotrivă sfânt 

și neprihănit și că „dreptatea și judecata” – nu „dragostea și mila” – 

sunt fundamentul tronului lui Dumnezeu (Psalmii 89:14). Astfel, există 

în esența divină un dezgust față de păcat din cauza păcătoșeniei intrin-

sece a acestuia, atât în ce privește contaminarea, cât și în ce privește 

vinovăția asociate lui. Perfecțiunile lui Dumnezeu sunt, astfel, manifes-

tate atât în interzicerea cât și în pedepsirea păcatului. El S-a jurat că 

„sufletul care păcătuiește, acela va muri” (Ezechiel 18:4). De aceea, 

pentru a asigura satisfacerea deplină a dreptății lui Dumnezeu, păcatul 

trebuie pedepsit – pedeapsa Legii trebuie pusă în aplicare. Astfel, în 

calitate de Mântuitor al Bisericii Sale, Hristos trebuia să sufere în mod 

substitutiv pedeapsa blestemului Legii. 

Ceea ce vom căuta acum să arătăm este că suferințele și moartea 

lui Hristos au reprezentat o satisfacere a dreptății divine pentru păca-

tele poporului Său. Pentru ca nimeni să nu obiecteze față de folosirea 

termenului satisfacere, haideți să vedem faptul că acest cuvânt se gă-

sește în Bibliile noastre [autorul face referire la traducerile în limba 
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engleză, n.trad.], fiindu-ne dat de către traducători ca un echivalent al 

termenului evreiesc ce este în mod obișnuit tradus prin ispășire [sau 

preț de răscumpărare, n.trad.]: „Să nu primiți preț de satisfacere a 

dreptății pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit 

cu moartea. Să nu primiți preț de satisfacere a dreptății pentru cel ce 

trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască 

în țară până la moartea preotului” (Numeri 35:31-32, lit.). 

Umilirea profundă la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu prin a 

lua asupra Sa forma unui slujitor și prin a fi făcut asemenea noastră, 

„în asemănare cu trupul păcătos” (Romani 8:3, lit.), a constat dintr-o 

pedepsire a Lui de către Tatăl, la care totuși El S-a supus voluntar. 

Chiar scopul umilirii Sale, al ascultării și suferințelor Sale face ca aces-

tea să fie de natură penală25, căci ele au fost făcute spre satisfacerea 

cerințelor Legii lui Dumnezeu, în beneficiul poporului Său. Prin a fi 

„născut sub Lege” (Galateni 4:4), Hristos a devenit supus tuturor lu-

crurilor cerute de Lege: „Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor 

ce sunt sub Lege” (Romani 3:19), ceea ce înseamnă că Legea cere îm-

plinirea tuturor termenilor ei. „Așezându-se în locul nostru, Hristos a 

satisfăcut dreptatea atât prin împlinirea cât și prin suferirea deopotrivă 

a aspectelor retributive și punitive26 ale Legii, în cea mai perfectă mo-

dalitate, împlinind toate cerințele drepte ale Legii, pe care aceasta le-ar 

fi cerut de la noi pentru a câștiga astfel eliberarea și pentru a căpăta 

dreptul la viața veșnică.”27 

„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel nepri-

hănit, pentru cei nelegiuiți” (1 Petru 3:18). Referința de aici nu trebuie 

limitată la ceea ce Hristos a îndurat din mâna lui Dumnezeu atunci când 

era pe cruce, și nici la lucrurile prin care a trecut în decursul acelei zile 

                                            
25 penal – supus pedepsei legii (aici face referire la Legea lui Dumnezeu). 
26 retributive și punitive – fac referire la pedepsirea pentru încălcarea legii. 
27 Herman Witsius (1636-1708), The Economy of the Covenants between God and Man, Vol. 1 (Edin-

burgh, Thomas Turnbull), 207. 
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și a nopții anterioare. Să ne păzim ca nu cumva să limităm Cuvântul lui 

Dumnezeu! Nu, întreaga Sa umilire este inclusă aici. Întreaga viață a lui 

Hristos a fost o viață de suferință. Iată de ce a fost El denumit „omul 

durerii”, și nu simplu „durerea”. De la nașterea până la moartea Sa, su-

ferința și întristarea L-au marcat ca pe o victimă legitimă a lor. Câtă 

vreme era încă prunc, El a fost dus în exil pentru a scăpa de furia acelora 

care căutau să Îi ia viața. Iar acel exil nu a fost decât o prevedere profetică 

a întregii Sale vieți pământești. Cupa durerii, pusă pe buzele Sale la Be-

tleem, n-a fost niciodată îndepărtată de la El până nu a băut-o complet, 

în toată amărăciunea ei, la Calvar. 

El a experimentat orice fel de suferință. A gustat sărăcia în cea mai 

severă rigoare a ei. S-a născut într-un staul, n-a deținut nicio avere pe 

pământ, ci a fost dependent de bunătatea altora (Luca 8:3), adeseori 

fiind în situații inferioare ordinii creației (Matei 8:20). El a suferit 

ocara în toată amărăciunea ei. Cele mai rele acuzații, cele mai ticăloase 

atacuri la persoană, cel mai tăios sarcasm au fost îndreptate toate îm-

potriva Persoanei și a caracterului Său. A fost acuzat că este un om hră-

păreț, un băutor de vin, un amăgitor, un batjocoritor, chiar un demon. 

Este, deci, vrednic să Îl auzim strigând: „Ocara îmi rupe inima” (Psal-

mii 69:20). El a experimentat ispita în toată răutatea ei. Prințul întu-

nericului L-a asaltat cu toată șiretenia și puterea lui, făcând ca legiunile 

sale infernale să Îl atace, năpustindu-se asupra Lui precum „taurii din 

Basan” (Psalmii 22:12-13), căscându-și gurile asupra Lui ca niște lei 

răcnind cu nesaț. Dar mai presus de orice, El a suferit mânia lui Dum-

nezeu, așa încât a fost „cuprins de o întristare de moarte” (Matei 

26:38), în agonie și, în final, abandonat de Dumnezeu (Luca 22:44). 

Care este, deci, explicația acestor „suferințe” fără egal? De ce a fost 

urmată cea mai perfectă ascultare de cea mai teribilă pedeapsă? De ce 

a fost alăturată sfințeniei fără pată durerea de nedescris? David spu-

nea: „n-am văzut pe cel neprihănit părăsit” (Psalmii 37:25). De ce a fost 
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atunci Cel neprihănit abandonat de Dumnezeu? Nu există decât un sin-

gur răspuns posibil. Un singur răspuns satisface în totalitate realitățile 

acestui caz. Unul singur clarifică actul lui Dumnezeu. Prin a lua locul 

păcătoșilor vinovați, Hristos și-a asumat achitarea în totalitate a dato-

riei lor. Pentru El, acest lucru a inclus purtarea păcatelor lor, acuzarea 

Sa de vinovăția lor și suferirea pedepsei lor. În consecință, Dumnezeu 

L-a văzut ca reprezentantul poporului Său vinovat, aruncând asupra 

Lui toată pedeapsa păcatelor lor. În calitate de Substitut al poporului 

Său, care a purtat păcatele lor, Hristos a fost pe drept expus tuturor 

consecințelor groaznice ale dezaprobării evidente a lui Dumnezeu. 

Cu referire la cei din vechime s-a pus următoarea întrebare: „Ce 

oameni neprihăniți au fost [vreodată, lit.] nimiciți?” (Iov 4:7), la care 

putem răspunde fără cea mai mică ezitare: „nimeni”. Dumnezeu nu l-a 

pedepsit și nu îl va pedepsi niciodată pe cel nevinovat. De aceea, înainte 

ca mânia Sa punitivă să poată cădea asupra lui Hristos, păcatele popo-

rului Său trebuiau să fi fost transferate asupra Lui, iar acest lucru este 

în mod precis ceea ce Scriptura afirmă. Acest lucru a fost simbolizat în 

mod remarcabil în vechime, prin celebrarea anuală a zilei ispășirii de 

către Israel: „Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel 

viu, și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și 

toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul 

țapului” (Levitic 16:21). Același lucru a fost și profețit: „Domnul a făcut 

să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor... pentru că a purtat 

păcatele multora” (Isaia 53:6, 12). De asemenea, acest lucru este expres 

afirmat și în Noul Testament: „tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă 

o singură dată, ca să poarte păcatele multora” (Evrei 9:28). Încă o dată, 

vom arăta că nu există nimic în aceste pasaje care să arate că Hristos a 

purtat păcatele poporului Său doar în timp ce se afla pe cruce. Suntem 

conștienți că mulți au afirmat astfel de lucruri dar, procedând astfel, 

nu doar că ei s-au făcut vinovați de adăugarea la Cuvântul lui Dumne-

zeu, ci și de a-l contrazice în mod flagrant. 
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Am arătat deja că expresia din Romani 8:3, „în asemănare cu tru-

pul păcătos” (lit.), implică cu claritate transferul păcatelor poporului 

Său către Hristos, și că ceea ce s-a petrecut imediat după nașterea Sa 

avea legătură deplină cu acest lucru și nu poate fi înțeles separat. Faptul 

că El a fost „tăiat împrejur” (Luca 2:21) nu doar că a dovedit că fusese 

făcut „asemenea oamenilor” (Filipeni 2:7), dar a și dovedit că El fusese 

„în asemănare cu trupul păcătos”. În mod similar, „curățarea” ceremo-

nială a mamei Sale (Luca 2:22) și aducerea de către ea a unei „jertfe 

pentru păcat” (Levitic 12:2, 6) țin în mod perfect de faptul că, chiar 

dacă umanitatea Sa a fost imaculată, totuși El intrase în această lume, 

în mod oficial, ca sortit să fie condamnat. 

Asemenea copilașilor, noi am păcătuit – „Cei răi sunt stricați încă 

din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din 

pântecele mamei lor” (Psalmii 58:3) – și, de aceea, Hristos a suferit 

chiar și copil fiind. El a suferit nu doar în calitate de Substitut al nostru, 

ci și pentru că păcatele noastre fuseseră transferate asupra Lui. În ti-

nerețea noastră, noi am păcătuit. De aceea, tânăr fiind, Hristos a sufe-

rit, și a suferit din mâna lui Dumnezeu, așa cum însăși cuvintele Sale 

mărturisesc clar: „Din tinerețe, sunt nenorocit și trag să mor, sunt cu-

prins de spaimele Tale, și nu știu ce să mai fac” (Psalmii 88:15). Mer-

gând mai departe, putem spune că noi am păcătuit și în floarea vârstei. 

Tot așa, în floarea vârstei Sale, Hristos a suferit. Haideți să ne amintim 

încă o dată de asaltul Satanei împotriva Lui. Evrei 2:18 ne vorbește des-

pre faptul că El „a suferit fiind ispitit” și că tocmai acea suferință a fost 

de natură penală. Faptul că suferința lui Hristos sub ispitirea Satanei a 

fost concepută și rânduită ca o pedeapsă de la Dumnezeu poate fi do-

vedit prin afirmația că „Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie 

ispitit de diavolul” (Matei 4:1). 

După ce omul s-a lăsat cucerit de Satana, Dumnezeu l-a eliberat 

printr-o sentință dreaptă, scăpându-l de sclavia față de acest tiran. De 
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aceea, a fost necesar ca Hristos, în calitate de Substitut al poporului Său 

păcătos, să fie expus răutăților diavolului, ca și în acest aspect să poată 

satisface dreptatea divină. Mai mult ca sigur că Satana și agenții lui nu 

ar fi putut vreodată să Îl asalteze pe Hristos, dacă El n-ar fi fost atât de 

încărcat – legal vorbind – de vinovăția crimelor noastre, încât Dumne-

zeu să Îl expună în mod drept răutăților acestora (Faptele Apostolilor 

2:23). Aleșii înșiși, în calitate de păcătoși, fuseseră anterior supuși pu-

terii Satanei (Coloseni 1:13), și aceasta prin sentința dreaptă a Judecă-

torului întregului pământ. De aceea, ei nu erau doar „prada celui pu-

ternic”, ci și „cei prinși în prinsoare” (Isaia 49:24). Astfel, întrucât Hris-

tos a venit aici în calitate de Garant, în locul lor, în virtutea sentinței 

lui Dumnezeu, El a devenit și subiect al răutăților Satanei. 

„Ascultarea pasivă și suferința lui Hristos nu trebuie limitate la 

ceea ce El a experimentat în Grădina Ghetsimani sau pe cruce. Această 

suferință a fost doar culminarea suferințelor Sale ispășitoare, dar nu le 

cuprinde pe toate. Orice lucru din lucrarea Sa omenească și pămân-

tească, ce a cauzat suferință, ține de ascultarea Sa pasivă. Jonathan Ed-

wards a făcut o remarcă adevărată atunci când a spus că sângele cir-

cumciziei lui Hristos era, simbolic, parte autentică a ispășirii Sale sub-

stitutive tot așa cum era sângele care a curs din trupul Său crucificat. 

Și nu vorbim aici doar despre suferințele Sale, căci și smerirea Sa a avut 

un caracter expiativ”28. „Satisfacerea dreptății sau propițierea29 făcută 

de Hristos constă fie în suferirea răului de către El, fie în faptul că El 

Însuși este subiect al umilinței… Oricare dintre lucrurile la care a fost 

supus Hristos, care era rezultatul legal al păcatului, a avut în el natura 

                                            
28 William Greenough Thayer Shedd (1828-1894), Dogmatic Theology, vol. 2 (New York: Scrib-

ner’s Sons, 1891), p. 430. 
29 expiativ… propițiere – „Expierea face referire la vinovăția datorată sau asociată păcatului. A 
expia înseamnă a îndepărta sau a acoperi vinovăția păcatului. Propițierea face referire la mânia 

sau dezaprobarea vehementă din partea lui Dumnezeu. A propiția înseamnă a satisface dreptatea 

divină și astfel a stinge mânia Lui. În terminologia biblică, dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută 

prin jertfa care caracter de propițiere.” (Morton H. Smith, Systematic Theology, vol. 1, p. 382). 
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satisfacerii dreptății lui Dumnezeu pentru acel păcat. Dar aici nu doar 

suferința, ci și toată degradarea și depresia stării și a circumstanțelor 

naturii omenești care erau sub demnitatea și onoarea lor inițiale – pre-

cum rămânerea trupului Său în mormânt, și separarea trupului și a 

sufletului Său – sunt rezultatele legale ale păcatului.”30 

Atunci când Scripturile vorbesc despre satisfacerea dreptății de că-

tre Hristos, ele pun în general această lucrare în contextul suferințelor 

Sale. „Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a 

luat asupra Lui” (Isaia 53:4), adică El a suportat toate durerile și suferin-

țele pe care noi eram datori să le îndurăm, ca urmare a păcatului. Tre-

buie să observăm cu maximă atenție faptul că afirmația inspirată – 

„Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 

53:6) – vine înainte de a se spune că „a fost chinuit și asuprit” și de faptul 

că a fost adus „ca un miel... la măcelărie” (Isaia 53:7). La începutul lucră-

rii Sale publice, și nu atunci când El a fost țintuit pe cruce, a fost momen-

tul când Dumnezeu l-a determinat pe unul dintre slujitorii Lui să strige: 

„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Hris-

tos a fost dus „la măcelărie” înainte de cele trei ore de întuneric și totuși, 

chiar și atunci „suferința” a căzut asupra Lui, iar nelegiuirea noastră era 

cerută din mâna Lui. De aceea, și acest capitol (Isaia 53) atribuie „vinde-

carea noastră” rănilor pe care El le-a primit din partea oamenilor, la fel 

de clar pe cât alte pasaje atribuie eliberarea noastră de sub blestemul 

Legii faptului că Dumnezeu L-a lovit cu blestemul ei. 

„Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, 

și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui” (1 Petru 2:21). „A suferi 

denotă aici a fi lovit de suferință, căci se face referire la toate acele sufe-

rințe prin care Hristos ne-a lăsat un exemplu al răbdării. Despre aceste 

                                            
30 Jonathan Edwards (1703-1758), “A History of the Work of Redemption”, în The Works of Jonat-

han Edwards, Vol. 1 (Carlisle, Penn.: The Banner of Truth Trust), p. 574. 
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suferințe El afirmă că sunt pentru noi, adică suportate deopotrivă în lo-

cul nostru, ca și spre binele nostru. Acesta este sensul obișnuit al cuvân-

tului huper din limba greacă… Și acesta este înțelesul adevărat al expre-

siei din Epistola lui Petru, asupra căreia concluzionăm că, în versetul 

3:18, el spune că, „a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păca-

tele noastre” (cf. 1 Ioan 4:10).”31 

Atunci când sunt subliniate drepturile suverane ale lui Dumnezeu, 

se ridică în general obiecția că, prin aceasta, „reducem omul la un sim-

plu robot”. Sunt mulți gata să susțină responsabilitatea omului, dar rar 

se aude vorbind despre responsabilitatea transferată. Totuși, în acest 

aspect stă una dintre cele mai minunate și mai glorioase trăsături ale 

Evangheliei. Responsabilitatea poporului lui Dumnezeu a fost transfe-

rată lui Hristos: El Și-a asumat obligațiile lor, S-a încărcat cu datoriile 

lor, răspunzând oricărei cerințe a Legii, ce era îndreptată împotriva lor. 

Dacă n-ar fi fost așa, cum ar mai fi putut să pună Dumnezeu, într-un 

mod drept, nelegiuirile poporului Său asupra capului Fiului Său cel 

sfânt? Mai mult, El n-ar fi chemat sabia dreptății Sale să Îl lovească. 

Tocmai pentru că Hristos a fost „făcut păcat” pentru noi, El a fost făcut 

de asemenea „blestem” pentru noi: cea de-a doua n-ar fi putut exista 

fără prima. Întrucât acesta este un aspect de o importanță deosebită, îl 

vom analiza în ceva mai multe detalii. 

Evrei 7:22 afirmă că Hristos este Garantul unui legământ mai bun: 

El era „Sponsorul” poporului Său, așa cum Iuda s-a angajat să fie pen-

tru Beniamin – „Răspund eu pentru el; ai să-l ceri înapoi din mâna mea. 

Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, și dacă nu-l voi pune înaintea ta, 

vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna” (Geneza 43:9) sau cum 

Pavel era pentru Onisim – „Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este 

dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, „voi plăti” - 

scriu cu mâna mea” (Filimon 1:18-19). Tot așa și Hristos S-a angajat 

                                            
31 Witsius, Economy, Vol. 1, p. 219. 



LUCRAREA DE PEDEPSIRE A LUI HRISTOS   ARTHUR W. PINK 

= 131 = 

înaintea Tatălui pentru noi: „Pune în socoteala Mea tot ceea ce ei îți 

datorează, și Eu voi plăti”. „Un garant al cărui nume este pus într-un 

contract, este obligat nu doar să plătească datoria, ci și să o transfere 

în contul său, având aceeași responsabilitate ca și cel îndatorat, așa în-

cât el poate fi obligat să plătească datoria. Tot așa și Hristos, atunci 

când S-a făcut Garant, El S-a pus în locul păcătoșilor, așa încât ceea ce 

Legea ar fi putut să ceară de la ei drept datorie, să poată fi pus în soco-

teala Sa.”32 Hristos trebuia să ia asupra Sa vinovăția nelegiuirilor noas-

tre înainte ca El să poată lua pedeapsa noastră și să satisfacă astfel 

dreptatea divină în locul nostru. Faptul că El a procedat astfel este de-

monstrat din înseși cuvintele Sale. Este remarcabil să descoperim cum 

Hristos Și-a asumat în fapt păcatele noastre. Mai întâi, în Psalmul 40, 

despre care știm că este mesianic din citarea lui în Evrei 10. Faptul că 

el conține înseși cuvintele lui Hristos este evident din versetele 7-11. El 

rămâne Cel ce vorbește și în versetul 12, unde spune: „Căci rele fără 

număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele; 

și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu, 

și mi se moaie inima”. Ce dovadă că păcatele poporului Său fost tran-

sferate asupra Lui!  

În al doilea rând, avem în Psalmul 69 un alt psalm mesianic deo-

sebit. Aici ÎI descoperim spunând, „Dumnezeule, Tu cunoști nebunia 

mea, și greșelile mele nu-Ți sunt ascunse” (v. 5). Cât de clar arată aceste 

cuvinte faptul că păcatele noastre au fost atribuite Lui! Acele păcate n-

au fost asumate de El prin făptuirea lor, ci prin imputarea lor”.33 „El a 

purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). „Aici, 

expresia ‚păcatele noastre’ are sensul de datorie a noastră de a fi pedepsiți 

ca urmare a încălcării legii divine, ca și de consecințe necesare ale acestei 

                                            
32 Thomas Goodwin (1600-1680), “Of Christ the Mediator”, în The Works of Thomas Goodwin, 

Vol. 5 (retip. Eureka, CA: Tanski, 1996), p. 184. 
33 imputare – acuzarea cuiva sau punerea în contul cuiva a unui anume lucru sau a unei pedeapse 

sau datorii. 
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datorii. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu vinovăția în sensul obligației de 

a suporta pedeapsa”.34 Intrând sub autoritatea Legii în mijlocul poporului 

Său, Hristos a devenit dator să împlinească neprihănirea lui Dumnezeu în 

locul lor. Orice au datorat ei lui Dumnezeu trebuie să fie plătit de către 

Substitutul lor: El trebuie să plătească datoriile lor, să sufere pedeapsa de-

plină a nelegiuirilor lor și să primească plata păcatului în locul lor. Hristos 

este acum expus la tot ceea ce sfințenia lui Dumnezeu trebuie să aducă 

asupra păcatului. De aceea, citim că „Hristos ne-a răscumpărat din bleste-

mul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: ‚Blestemat e 

oricine este atârnat pe lemn’” (Galateni 3:13). „Crucea era blestemată, și 

asta nu doar în opinia oamenilor, ci și prin hotărârea Legii divine. De 

aceea, atunci când Hristos a fost țintuit pe ea, El S-a lăsat să fie obiectul 

blestemului”.35 

Chiar moartea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru Fiul Său ne 

revelează natura penală a pedepsei. Crucea nu a fost un simplu accident, 

ca și cum n-ar avea importanță felul morții Lui. Motive întemeiate au 

făcut ca Garantul să aibă parte în mod necesar și obligatoriu de o 

moarte blestemată de Dumnezeu. De aici și folosirea și referințele frec-

vente din Noul Testament la termenii „cruce” și „lemn” (cf. Ioan 12:32-

33). La Calvar, blestemul teribil al lui Dumnezeu asupra păcatului a fost 

arătat public, și față de care crucea nu a fost cauza, ci simbolul (cf. Ioan 

3:14). Sub Legea mozaică (la care se referă apostolul în Galateni 3:13), 

atârnarea pe o cruce era semnul unei morți meritată de cei mai mari 

criminali. De aici și forța cuvântului „lemn” din 1 Petru 2:24. Țintuirea 

lui Hristos pe lemnul crucii era mărturia publică a blestemului lui Dum-

nezeu asupra Lui. „Cauza blestemului nu stătea în atârnarea pe lemnul 

crucii, ci în păcatul cu care El era încărcat. Acel fel de pedepsire arăta că 

El era obiectul dezaprobării sfinte al lui Dumnezeu, și asta nu pentru că 

                                            
34 John Brown of Edinburgh (1784-1854), The First Epistle of Peter, Vol. 1 (Carlisle, Penn.: The 

Banner of Truth Trust, 1975), p. 523. 
35 John Calvin (1509-1564), Institutes of the Christian Religion, II, XVI, p. 6. 
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El era atârnat pe lemn, ci pentru că era Cel care purta păcatul. Acolo era 

administrată pedeapsa păcatelor pentru care era rânduită acea pedeapsă 

groaznică. Înțelepciunea divină rânduise ca Acela care poartă păcatul lu-

mii să fie expus ca un blestemat, căci dezaprobarea divină a fost astfel 

manifestată în felul cel mai îngrozitor.”36 În ceea ce privește motivația 

lui Dumnezeu în alegerea acestei metode, a acestui fel de moarte din 

toate celelalte posibile – otrăvirea, omorârea cu pietre, decapitarea etc. – 

Geneza 3 ne furnizează răspunsul. „Întrucât păcatul fatal care a atras 

blestemul asupra rasei omenești era legat de fructul interzis, Dumnezeu 

a rânduit în mod înțelept ca ultimul Adam să ispășească păcatul prin a fi 

atârnat pe lemn; Dumnezeu a lăsat în Lege un astfel de simbol al bleste-

mului (Deuteronom 21:22-23), încât să le amintească tuturor oamenilor 

de originea blestemului divin asupra lumii. El nu avea cum să îndepăr-

teze blestemul în niciun alt fel.”37 Între romani, moartea prin crucificare 

era cea mai dură modalitate de umilire. Era cea mai degradantă dintre 

pedepse, fiind aplicată doar sclavilor și celor mai neînsemnați dintre 

oameni. Dacă oamenii liberi ar fi fost vreodată supuși crucificării pen-

tru crime deosebite, precum hoție, înaltă trădare sau răzvrătire față de 

autoritate, sentința n-ar fi putut să fie pusă în aplicare până când aceș-

tia nu ar fi fost înregistrați în catalogul sclavilor, și aceasta prin cea mai 

aspră umilire. Libertatea le era luată prin lovituri severe și prin răni, 

așa cum s-a făcut lui Hristos. Astfel, blestemul Legii lui Dumnezeu a 

fost pus în aplicare asupra Capului și Substitutului poporului Său. De 

aceea, a-L „predica pe Hristos răstignit” (1 Corinteni 1:23) înseamnă a 

predica și a arăta că El a fost „făcut blestem pentru noi”. 

Întrucât Hristos a fost făcut „păcat” și „blestem” pentru poporul 

Său, mânia sfințeniei lui Dumnezeu s-a aprins împotriva Lui, iar sabia 

dreptății Sale L-a străpuns. „Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu și 

                                            
36 George Smeaton (1814-1889), The Doctrine of the Atonement as Taught by the Apostles (Carlisle, 

Penn.: The Banner of Truth Trust, 1991), p. 14. 
37 Smeaton, Atonement, p. 15. 
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asupra omului care îmi este tovarăș! zice Domnul oștirilor. Lovește pe 

păstor” (Zaharia 13:7; cf. Matei 26:31). Dumnezeu a aplicat pedeapsa 

asupra lui Hristos ca și cum El ar fi fost cel vinovat. „Domnul a găsit cu 

cale să-L zdrobească prin suferință... Își va da viața ca jertfă pentru 

păcat...” (Isaia 53:10). După cum toate suferințele oamenilor, fie că sunt 

aplicate imediat38 de către Dumnezeu, fie că sunt mediate39 prin Satana 

sau prin oameni (Ieremia 2:15-17), izvorăsc din natura lipsită de merite 

a păcatului, tot așa toate suferințele lui Hristos – din partea omului, a 

Satanei și a lui Dumnezeu – au izvorât din natura rea a păcatelor popo-

rului Său, care au fost imputate Substitutului lor. 

Pedeapsa pe care Dumnezeu a aplicat-o lui Hristos a fost însăși pe-

deapsa ce trebuia aplicată poporului Său. Faptul că El a fost blestemat 

de Dumnezeu este demonstrat din atârnarea Sa pe lemnul crucii. Fap-

tul că El a primit plata păcatelor este dovedit prin abandonarea Lui de 

către Dumnezeu. Faptul că El a fost numărat alături de cei nelegiuiți 

este arătat prin moartea Sa între doi hoți. Este adevărat că El nu a su-

ferit veșnic, căci caracterul veșnic al pedepsei noastre a fost doar o cir-

cumstanță izvorând din incapacitatea noastră de a suferi întreaga gre-

utate a mâniei lui Dumnezeu într-o perioadă scurtă de timp și, de aceea, 

durata scurtă a suferințelor lui Hristos nu este o obiecție validă împo-

triva naturii pedepsei pe care El a primit-o. Mai mult, demnitatea infi-

nită a Persoanei Sale a compensat peste măsură cerințele Legii. „Pentru 

ochiul iluminat, pe cruce se găsește o altă inscripție, dincolo de cea pe 

care Pilat a ordonat să fie scrisă: ‚ISUS - VICTIMA VINOVĂȚIEI ȘI 

PLATA PĂCATULUI’.”40 

Fragment din Studies in the Scriptures, retipărită la Chapel Library. 

 

                                            
38 imediat – are sensul de direct, fără ajutorul cuiva. 
39 mediate – indirect, prin a se folosi de mijloace. 
40 Brown, First Peter, Vol. 2, p. 143. 
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Moartea lui Hristos pe cruce a fost o moarte amară, o moarte plină de suferință și 

sângeroasă. Gândurile amare în mijlocul suferințelor Sale L-au trimis în cea mai 

groaznică agonie: „A ajuns într-un chin ca de moarte, și a început să Se roage și 

mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau 

pe pământ” (Luca 22:44)... Lucrurile față de care Mântuitorul nostru a agonizat nu 

erau legate doar de teroarea morții, așa cum alți oameni sunt înclinați să facă – 

căci atunci mulți creștini și martiri ar putea să pară mai curajoși și mai dârzi decât 

El – ci și dreptatea teribilă a lui Dumnezeu, care Și-a revărsat mânia și indignarea 

imensă asupra Lui, ca urmare a tuturor păcatelor aleșilor Săi, ce erau transferate 

Lui, lucru care nu are egal în grozăvie (Isaia 53:4-6). În sufletul Său, Hristos se afla 

într-un conflict vehement, suportând mânia Tatălui îndreptată în cel mai profund 

sens împotriva păcătoșilor, în locul cărora stătea acum ca Garant și Răscumpără-

tor. Cu privire la acest aspect, dați-mi voie să spun că dreptatea lui Dumnezeu, pe 

care noi am provocat-o, fiind pe deplin satisfăcută prin meritul inestimabil al pa-

timilor lui Hristos, este cea mai sigură și mai puternică temelie a mângâierii pe 

care o avem în această lume. – Thomas Brooks

  



EVANGHELIA HARULUI 

= 136 = 

  



O IERTARE COMPLETĂ   OCTAVIUS WINSLOW 

= 137 = 

15 
O IERTARE COMPLETĂ 

 

OCTAVIUS WINSLOW 

 

„În ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor, 

pentru păcat și necurăție.” - Zaharia 13:1 

 

Cunoaștem cu toții incapacitatea rațiunii firești de a înțelege ade-

vărurile spirituale: ea nu poate pricepe nici natura, nici armonia și nici 

finalitatea lor. Această incapacitate nu poate fi rezultatul unei defici-

ențe a abilității mentale sau a unei revelații extreme, dincolo de puterea 

de cuprindere a omului – căci cel mai slab intelect, odată ce este ilumi-

nat și sfințit de Duhul lui Dumnezeu, poate să cuprindă cea mai pro-

fundă învățătură din marele sistem al teologiei, atâta cât se extinde re-

velația acelei învățături; nu, ci această incapacitate este cauzată de lipsa 

unei minți iluminate și înnoite spiritual. Aceasta și doar aceasta este 

cauza… Rezultă atunci, ca un adevăr axiomatic, că mintea trebuie să fie 

schimbată, schimbată de Dumnezeu Însuși, pentru ca adevărul divin să 

poată fi înțeles sau primit. Astfel, îl descoperim pe apostol rugându-se 

în felul următor în numele creștinilor din Efes: „Și mă rog ca Dumne-

zeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de 

înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze 
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ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este 

bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți” (Efeseni 1:17-18). 

Dintre toate doctrinele Evangheliei, cea mai întunecată și inexpli-

cabilă pentru mintea neînnoită este doctrina ispășirii săvârșite de Hris-

tos, în planul Său special și plin de har. Acest lucru nu poate fi înțeles 

decât de o minte care este trează, conștientă față de natura și profun-

zimea perversiunii păcatului. Întrucât ispășirea păcatului a fost marele 

scop al morții uluitoare a lui Hristos, niciun individ care este ignorant 

cu privire la păcat, oricât de vaste ar fi abilitățile sale mentale și oricât 

de fermă ar fi credința lui în adevărul revelației divine, nu poate des-

coperi și nu poate primi acest adevăr. Tocmai acestei întunecimi natu-

rale, acestei ignoranțe față de păcat, acestei absențe a învățării de către 

Duh îi atribuim noi toate ideile eronate pe care omul le-a avansat cu 

privire la natura și scopul morții lui Hristos. 

Credința noastră fermă este că toate erorile din teologie, în special 

cele care subminează ispășirea, au izvorât din abandonarea Legii lui 

Dumnezeu. Atunci când Legea este recunoscută pe deplin în autoritatea 

ei divină, cu demnitatea ei inflexibilă și puritatea ei nepătată; atunci 

când sentința ei este conștientizată în suflet; atunci când toată nădejdea 

cu privire la justificarea ce poate fi obținută prin ascultarea de ea dis-

pare și când păcătosul stă înaintea strălucirii orbitoare a terorilor ei – 

atunci se va vedea nevoia absolută de ispășire, și în mod precis acea 

ispășire pe care Răscumpărătorul adorabil a făcut-o pe cruce. De aceea, 

niciun individ care este învățat de Duhul Sfânt, care este cu tărie de-

semnat drept „Duhul adevărului”, niciun individ care este făcut capabil 

să conștientizeze păcătoșenia fără margini a păcatului săvârșit împo-

triva unui Dumnezeu sfânt, nimeni care a fost golit de suficiența de 

sine, care își are ochiul deschis la față de rana interioară și care zace 

plecat în țărână ca un păcătos sărman, cu inima zdrobită – niciun indi-

vid care a fost astfel învățat nu ar afirma că Isus a murit cu vreun alt 
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scop decât acela pentru care El a murit: pentru a oferi Justiției divine o 

satisfacție deplină și infinită pentru păcat. Acest lucru ne conduce la 

discuția imediată a acestui subiect. 

Fie ca noi să simțim că terenul pe care ne așezăm acum este sfânt. 

Dacă ar exista vreun subiect pe care să îl luăm în considerare și să îl 

abordăm cu maximă atenție, smerenie și rugăciune, atunci acesta este. 

Fie ca inimile noastre să se înalțe la Dumnezeu, cerând să fim învățați 

de Duhul Său, a Cărui slujbă binecuvântată, în economia harului, este 

să Îl glorifice pe Hristos, luând din lucrurile care aparțin Lui și desco-

perindu-le sufletului omenesc (Ioan 16:14). O, dacă am primi ungerea 

Sa sfântă în timp ce tratăm acest subiect vital – Hristos, care Se prezintă 

drept jertfă pentru păcat! Pentru a prezenta acest subiect cu claritate 

înaintea cititorului, vom face apel în primul rând la acele părți esențiale 

ale Cuvântului lui Dumnezeu care afirmă finalitatea și scopul morții lui 

Hristos drept ispășirea pentru păcat. După ce vom vedea aceasta, va fi 

potrivit să arătăm că ispășirea făcută de Hristos constituie o ștergere 

deplină și completă a păcatelor poporului Său … Cuvântul lui Dumne-

zeu, singura regulă a credinței și vieții creștine, prezintă în mod inva-

riabil moartea lui Isus ca fiind o jertfă și statuează care este scopul spe-

cial, în har, al acelei jertfe: ispășirea41 păcatului. Dacă am nega acest 

lucru, cum am putea atunci să interpretăm următoarele pasaje remar-

cabile? „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 

fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și 

prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fie-

care își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui 

nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:5-6). „Căci acesta este sângele 

Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre 

iertarea păcatelor” (Matei 26:28). „Căci, pe când eram noi încă fără 

                                            
41 ispășire – are sensul împăcării omului cu Dumnezeu prin îndepărtarea sau acoperirea vinovăției 

păcatului, lucru împlinit prin jertfa lui Isus Hristos. 
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putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți” (Ro-

mani 5:6). „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pen-

tru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 

5:21). „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, 

după bogățiile harului Său” (Efeseni 1:7). „Căci știți că nu cu lucruri 

pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert 

de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele 

scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.” (1 Petru 1:18-

19). „Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită 

peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai 

mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine 

însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de fap-

tele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu!” (Evrei 9:13-14). „Și dra-

gostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El 

ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10).  

Cât de neînțelese ar fi aceste afirmații ale Cuvântului lui Dumne-

zeu, dacă nu le-am privi asemenea multor alte versete care demon-

strează această măreață doctrină! Fie ca cititorul să nu întoarcă spatele 

Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă refuză să creadă în doctrina suferințe-

lor substitutive ale lui Hristos, atunci îl avertizăm să fie atent la felul 

cum tratează aceste afirmații solemne. Ele fie susțin doctrina ispășirii, 

fie nu susțin nimic. Ele nu ar avea niciun sens, dacă ar fi interpretate 

în orice altă lumină. Întoarce-te, cititorule, la aceste expresii uimitoare: 

„străpuns pentru păcatele noastre”; „lovit pentru fărădelegile noastre”; 

„răscumpărarea, prin sângele Lui”; „a murit pentru păcatele noastre”; 

„a fost făcut păcat pentru noi”; „jertfă de ispășire pentru păcatele noas-

tre”. Ce putem vedea aici, dacă nu sângele ispășirii, satisfacerea deplină 

a dreptății, purtarea de către Hristos a păcatului, lucrarea Lui de Ga-

rant și Substitut? 
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Și cum ar trebui să socotim suferințele lui Hristos, care au fost in-

tense și tainice, dacă nu le considerăm drept temelia caracterului lor 

substitutiv? Acele suferințe au fost intense până la extrem. A existat o 

severitate în ele care, dacă n-ar fi fost cerută de dreptatea divină, n-ar 

putea fi explicată. Cerul, pământul și Iadul – toate au fost pornite îm-

potriva Lui. Cercetează această istorie fără egal: observă fiecare pas pe 

care El l-a făcut, de la Betleem până la Calvar. Ce învățăm din suferin-

țele Lui, dacă nu faptul că ele au fost extraordinare și peste măsură de 

intense? Ca niște câini de luptă, vrăjmașii Lui s-au năpustit asupra Lui. 

Chiar și ucenicii Lui au rămas muți văzând scenele prin care Domnul 

lor trecea – unul trădându-L, altul lepădându-se de El și toți abando-

nându-L, în ceasul încercării Sale extreme. Mai este de mirare că, în 

agonia sufletului Său, umanitatea Sa suferindă a exclamat: „Tată, dacă 

voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși, facă-se nu voia 

Mea, ci a Ta” (Luca 22:42)? În acel moment groaznic, toate valurile și 

toți norii mâniei lui Dumnezeu, stârniți de păcatele poporului Său, s-

au prăbușit asupra Lui. Tatăl, ultima resursă de compasiune, Și-a aco-

perit fața și Și-a retras de la El prezența Sa mângâietoare. Pe cruce, 

golind cupa suferințelor, El a împlinit profeția care vorbea despre El 

astfel: „Eu singur am călcat în teasc, și niciun om dintre popoare nu era 

cu Mine” (Isaia 63:3).  

Suferințele Sale sunt de asemenea tainice. De ce să fie o Ființă 

sfântă, a Cărei viață a fost o constantă facere de bine, fără egal, con-

damnată la o persecuție atât de severă, la suferințe atât de acute și la o 

moarte atât de dureroasă și rușinoasă? Cel ce neagă ispășirea trebuie 

să fie rușinat să răspundă la o astfel de întrebare. Dar doctrina unei 

jertfe substitutive explică totul și ne prezintă singura cheie a acestei 

taine. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru 

noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). 

„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem 

pentru noi” (Galateni 3:13). Tot misterul s-a dus acum. El a fost „făcut 
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păcat pentru noi”. A fost făcut „blestem pentru noi”. El a purtat păcatul și, 

prin urmare, și pedeapsa păcatului. Dacă noi am fi fost lăsați să purtăm 

păcatele noastre, cititorule creștin, inevitabil ar fi trebuit să purtăm singuri 

pedeapsa păcatelor noastre. Dar Isus a luat asupra Sa păcatele noastre. 

Astfel, El a devenit parte din legământul răscumpărării.42 Astfel, El Și-a 

asumat natura noastră. Cu acest scop a suferit la Ghetsimani. De aceea, 

Legea lui Dumnezeu a cerut totul de la El. Cu acest scop, dreptatea lui 

Dumnezeu a aplicat cea mai mare pedeapsă. O, ce adevăr este acesta! Fiul 

lui Dumnezeu să Se ofere drept jertfă pentru păcat! Cel care nu cunoștea 

niciun păcat, care era sfânt, nepătat, fără vreun gând rău în inima Sa, to-

tuși a fost făcut păcat sau, mai precis, jertfă pentru păcat! O, ce gând colo-

sal! Dacă Dumnezeu n-ar fi declarat El Însuși acest lucru, n-am fi crezut 

așa ceva chiar dacă un înger l-ar fi anunțat cu trâmbița. Dumnezeu Însuși 

a trebuit să îl proclame! Și pentru că El l-a afirmat, noi îl credem. Numai 

Dumnezeu poate să scrie acest lucru în inimă. „O, binecuvântatul și ado-

rabilul Emanuel! A fost acesta scopul și obiectivul suferințelor Tale intense 

și tainice? Acesta a fost scopul pentru care a trebuit să asculți, să porți 

păcatul, să înduri blestemul și să Îți pleci capul în moarte, pentru ca eu să 

pot fi eliberat? S-au petrecut toate acestea în locul meu și ai făcut toate 

acestea pentru mine? O, ce dragoste fără egal! O, ce har infinit și fără plată! 

Ce uluitor ca Dumnezeu să Se întrupeze, Cel sfânt să ia asupra Lui păcatul, 

să fie apoi pedepsit cu o dreptate aspră, ca și cum El Însuși ar fi fost cel 

păcătos; ca El să bea până la capăt cupa mâniei, să întoarcă spatele pentru 

a fi lovit, să îndure rușinea și batjocura și, în final, să fie atârnat pe cruce 

și să verse ultima picătură a sângelui cel mai prețios – și toate acestea pen-

tru mine, pentru mine – un rebel, pentru mine - un vierme, pentru mine - 

cel mai mare dintre păcătoși! Fiți zdrobite de uimire, cerurilor! Fii uluit, 

pământule! A existat vreodată o dragoste ca aceasta? 

                                            
42 legământul răscumpărării – termen folosit de unii teologi pentru a descrie scopul veșnic al răs-

cumpărării: Dumnezeu Tatăl a hotărât să dea Fiului Său un popor și o împărăție, iar Dumnezeu 

Fiul a fost de acord să împlinească acest scop prin viața, moartea și învierea Sa. 
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Este nimerit ca acum să arătăm, din Cuvântul lui Dumnezeu, faptul 

că ispășirea făcută de Răscumpărătorul binecuvântat a constituit o 

ștergere deplină și completă a păcatelor celui credincios. Aș mai putea 

sublinia cât de vastă este importanța acestui adevăr? Ar mai trebui să 

spunem cât de strâns este legat el de pacea, sfințirea și slava veșnică a 

păcătosului, lucruri care țin de Hristos? Fie ca cititorul să nu rămână 

mulțumit să stea doar la suprafața adevărului că Hristos a făcut ispăși-

rea păcatului. Însă acest lucru poate fi crezut, și totuși omul să nu se 

bucure de fericirea, pacea și sfințirea deplină. Dar de ce? Din cauză că 

el nu pătrunde în experimentarea acestui adevăr. Dar oare n-ar trebui 

să spunem, în același timp, și că acest lucru se petrece din cauză că felul 

în care el vede păcatul rămâne doar la suprafața păcătoșeniei lui fără 

egal? O conștientizare profundă a păcatului va conduce întotdeauna la 

o conștientizare profundă a jertfei pentru păcat; o cunoaștere inadec-

vată a păcatului conduce la o cunoaștere inadecvată a lui Hristos; o 

gândire care disprețuiește eul va conduce la o prețuire înaltă a lui Hris-

tos. Așadar, nu te mulțumi să rămâi la suprafața acestui adevăr uimi-

tor. Fie ca Dumnezeu, Duhul cel veșnic, să ne conducă în acest adevăr! 

Înainte de a ne îndrepta privirile către faptul că ispășirea lui Hristos 

este completă, ar fi potrivit să privim pentru o clipă la fundamentul sau 

cauza acestui fapt. Ispășirea completă rezultă din demnitatea infinită a 

Persoanei Sale – dumnezeirea Sa este baza lucrării Sale perfecte. Ea ga-

rantează, ca să spunem așa, rezultatul glorios al ispășirii Sale. Tocmai 

acest lucru a conferit perfecțiune ascultării Sale și valoare ispășirii Sale. 

Acest lucru a fost ceea ce a făcut ca sângele care s-a vărsat să fie eficace 

în iertarea păcatului și ca neprihănirea pe care a adus-o să fie completă 

în justificarea sufletului. Întreaga Sa lucrare ar fi fost incompletă în lipsa 

dumnezeirii Sale. Niciun mântuitor creat – acel vis al socinienilor43 – n-

                                            
43 socinian – ucenic al lui Socinius, persoană care neagă dumnezeirea lui Hristos, Trinitatea și 

păcatul original; a influențat dezvoltarea teologiei unitariene. 
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ar fi putut oferi o satisfacere deplină față de o Lege infinită, încălcată de 

om, care striga după răzbunare. Cum ar fi putut un astfel de sacrificiu, 

pe care am putea presupune că l-ar fi oferit un mântuitor creat, cum ar 

fi putut el să „vestească o lege mare și minunată” (Isaia 42:21)? Imposi-

bil! O ființă finită a încălcat Legea, așa că o Ființă infinită trebuia să re-

pare acest lucru. Ascultarea era cerută în orice aspect egal cu Legea în 

slavă și demnitate, și tocmai acest lucru a fost încălcat. Drepturile dom-

niei divine trebuie menținute, puritatea naturii divine trebuie apărată și 

onoarea Legii dumnezeiești trebuie răzbunată. Pentru a realiza aceasta, 

Dumnezeu Însuși trebuia să se facă trup; pentru a duce la bun sfârșit 

aceasta, Dumnezeul întrupat trebuia să moară! O, profunzimea înțelep-

ciunii și a harului! O, dragostea infinită, dragostea bogată, dragostea fără 

plată!... Întrucât lucrarea lui Hristos este pecetluită cu gloria infinită și 

cu demnitatea dumnezeirii Sale, va fi acum o sarcină ușoară și încântă-

toare să observăm perfecțiunea ei în primul rând prin faptul că șterge în 

totalitate păcatele și, în al doilea rând, prin faptul că aduce o justificare 

completă celui iertat. 

Iertarea păcatelor credinciosului este o iertare completă. Este ierta-

rea deplină a tuturor păcatelor sale. Dacă ea n-ar fi o iertare completă, 

n-ar fi deloc o iertare pentru el. Dacă ar fi o ștergere parțială a unui nor 

gros și doar o anulare parțială a datoriei, dacă ar fi doar o iertare a 

anumitor păcate, atunci Evanghelia n-ar mai fi o veste bună pentru su-

fletul său. Legea lui Dumnezeu l-a adus în starea de a fi vinovat de o 

încălcare deplină a ei. Dreptatea lui Dumnezeu cere o satisfacere a aces-

teia, egală cu enormitatea păcatelor comise și cu vinovăția rezultată. 

Duhul Sfânt l-a convins de starea sa complet neajutorată, de falimentul 

său total. S-ar aprinde vreo fericire în sufletul său la anunțul unei ispă-

șiri parțiale, a unei jumătăți de Mântuitor, a achitării doar a unei părți 

a datoriei sale? Nimeni nu ar îndrăzni să spună că acestea ar produce 

vreo senzație de bucurie. Dimpotrivă, ar fi chiar o bătaie de joc la 

adresa stării sale ticăloase, care n-ar face decât să adâncească agonia 
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sufletului său. Dar mergi la acel suflet împovărat și obosit de păcat, 

care își deplânge ticăloșia și starea neajutorată, și propovăduiește-i 

Evanghelia. Spune-i că ispășirea pe care Isus a oferit-o pe Calvar a fost 

o satisfacere deplină a dreptății pentru păcatele sale. Spune-i că toate 

păcatele sale au fost purtate și șterse în acel moment îngrozitor. Spune-

i că datoria pe care dreptatea divină o cerea din partea păcătosului a 

fost anulată pe deplin prin ascultarea și suferințele lui Hristos și că, 

împăcat și mulțumit, Dumnezeu este „gata să ierte”. Cât de frumoase 

vor fi picioarele care îi aduc vestea aceasta! Nu sunt oare aceste afir-

mații într-un acord perfect cu cele ale Cuvântului lui Dumnezeu? Hai-

deți să recunoaștem că așa este. 

Ce simboliza chivotul, la care a făcut aluzie apostolul în cel de-al 

nouălea capitol al Epistolei sale către Evrei, care avea în el mana, toia-

gul lui Aaron și tablele legământului, peste care stăteau heruvimii sla-

vei și umbreau cu aripile lor scaunul îndurării? Ce semnifica acesta, 

dacă nu acoperirea deplină a păcatului? Așa cum capacul chivotului as-

cundea Legea și mărturia, tot așa Domnul Isus Hristos a ascuns păca-

tele aleșilor Săi, poporul legământului – nu de ochiul omniscienței lui 

Dumnezeu, ci de ochiul Legii. Aceștia sunt acum achitați legal. Atât de 

completă a fost lucrarea lui Hristos, atât de infinită și satisfăcătoare a 

fost ascultarea Lui, încât Legea lui Dumnezeu îi declară achitați – și nu-

i va mai putea aduce vreodată în starea de oameni condamnați. „Acum 

dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu 

trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhu-

lui” (Romani 8:1). „Cine-i va osândi? Hristos a murit!” (Romani 8:34). 

Cum ar fi putut să facă apostolul afirmații atât de uimitoare și să ros-

tească o provocare atât de curajoasă, dacă ceea ce ne străduim să sub-

liniem aici n-ar fi atât de precis? Și nu confirmă aceste cuvinte, folosite 

de Duhul Sfânt în enunțarea doctrinei iertării divine, nu confirmă ele 

afirmația pe care noi am făcut-o? „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor, și 

păcatele ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat” 
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(Isaia 44:22). În ce ar mai sta puterea constrângătoare a motivației de 

a se întoarce la Dumnezeu, adresată omului, dacă ea nu este întemeiată 

pe o ștergere deplină și totală a tuturor păcatelor? Aceasta este ceea ce 

convinge, cucerește și izbândește în sufletul copilului rătăcitor al lui 

Dumnezeu, aducându-l înapoi. Acest lucru prăbușește sufletul, adân-

cește convingerea privind ticăloșia sa, face ca păcatul depărtării de 

Dumnezeu, al nemulțumirii, al răzvrătirii, să fie atât de dezgustător, 

când te uiți la fundamentul solid al unei ștergeri complete și fără plată 

a păcatelor, încât Dumnezeu convinge sufletul să se întoarcă la El. „Am 

șters toate păcatele tale, de aceea, întoarce-te. Chiar dacă ai umblat 

după alți iubiți, chiar dacă te-ai depărtat de Mine, ai uitat de Mine și ai 

fugit de Mine, totuși eu am șters păcatele tale ca pe un nor gros: în-

toarce-te, căci te-am răscumpărat” (cf. Ieremia 5:20). Și iarăși – „El va 

avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, și vei 

arunca în fundul mării toate păcatele lor” (Mica 7:19). Ce adevăr uluitor 

este conținut în aceste două pasaje! Într-unul afirmă că, dacă nelegiui-

rea Israelului și păcatul lui Iuda ar fi căutate, n-ar mai putea fi găsite. 

Atât de completă este ștergerea lor, atât de glorioasă a fost lucrarea lui 

Isus, atât de perfectă a fost ascultarea Sa, încât, dacă ochiul Legii sfinte 

a lui Dumnezeu ar căuta aceste păcate – și unde n-ar putea el să pă-

trundă? – nu le mai poate găsi. În celălalt pasaj se afirmă că atât de 

imense sunt profunzimile acelei mări a sângelui ispășitor, care s-a văr-

sat din Hristos, încât în ea sunt aruncate toate păcatele celor credinci-

oși, și nu vor mai putea fi găsite vreodată. Așadar, sufletul tremurând 

poate exclama: „Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea; 

Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Căci ai 

aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!” (Isaia 38:17). 

Cine ar putea să citească aceste anunțuri pline de dragoste, făcute 

de Dumnezeul cerului, fără să experimenteze o emoție profundă? Mus-

trându-Și cu blândețe copiii rătăcitori dar preaiubiți, El spune: „Îi voi 

curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva Mea, le voi 
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ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat și prin care s-au răzvrătit 

împotriva Mea” (Ieremia 33:8)... „Ci cât sunt de sus cerurile față de 

pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât 

este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădele-

gile noastre de la noi” (Psalmii 103:11-12). 

Ridicați-vă privirile, voi, sfinți ai lui Dumnezeu care sunteți întris-

tați de frica de condamnare! Priviți cum toate păcatele voastre sunt 

puse în contul Garantului vostru măreț. Da, priviți cum toate sunt 

aruncate asupra Lui, Substitutul vostru. Priviți-L cum le duce departe, 

cufundându-le în oceanul sângelui Său, aruncându-le înapoi Sa. Priviți 

în sus și bucurați-vă! Nu lăsați ca păcatul, ca rămășițele corupției să vă 

determine să treceți cu vederea acest adevăr minunat – ștergerea com-

pletă a tuturor păcatelor voastre, prin sângele ispășitor al adorabilului 

vostru Emanuel. Acesta este un lucru adevărat și este privilegiul vostru 

să trăiți într-o bucurie sfântă cauzată de el. Odată ce veți primi pe de-

plin, în inimă, acest adevăr, prin învățătura Duhului Sfânt, tendința lui 

va fi să creeze în voi un caracter de o sfințenie deosebită, vă va sfinți și 

vă va smeri. El va slăbi puterea păcatului. Va atrage inima în dorințe 

de conformare divină. Va supune morții influența firii, va exila dragos-

tea de lume și de sine, va conferi sensibilitate conștiinței și va face ca 

sufletul să meargă înainte cu calm – „pentru ca astfel să vă purtați într-

un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru: aducând 

roade în tot felul de fapte bune, și crescând în cunoștința lui Dumne-

zeu” (Coloseni 1:10). 

 

Fragment din Atonement and the Cross, republicată                                                  

de Tentmaker Publications, www.tentmaker.org.uk. 
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El a murit. El Și-a dat viața. S-a dat ca jertfă pentru păcatele mele. El a 

devenit blestem. A îndurat mânia Ta infinită. A făcut o satisfacere com-

pletă și o compensare deplină a dreptății Tale pentru toate păcatele, da-

toriile și nelegiuirile mele. Aceasta este lauda mea, o, Doamne! Pe baza 

acestor lucruri voi sta în picioare înaintea Ta. – Thomas Brooks 
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16 
ÎMPLINIREA DREPTĂȚII                  

ȘI SUBSTITUȚIA 
 

JOHN OWEN 
 

Esența a ceea ce Scriptura revelează cu privire la acest adevăr mă-

reț, denumit în mod obișnuit „împlinirea dreptății de către Hristos”, 

poate fi redusă la următoarele lucruri: 

ÎN PRIMUL RÂND, că Adam, fiind făcut drept, a păcătuit împotriva 

lui Dumnezeu și, în el, toată omenirea, toată posteritatea a păcătuit ală-

turi de el: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chi-

pul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut” (Ge-

neza 1:27). „Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ți-a spus că ești gol? Nu 

cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?” 

(Geneza 3:11). „Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă 

cu multe șiretenii” (Eclesiastul 7:29). „De aceea, după cum printr-un sin-

gur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel 

moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcă-

tuit... după cum printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit 

pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pen-

tru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum 
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prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși” (Ro-

mani 5:12, 18-19a). 

ÎN AL DOILEA RÂND, că, prin păcatul primilor noștri părinți, toți oa-

menii sunt aduși într-o stare a păcatului și apostaziei față de Dumnezeu, 

într-o stare de vrăjmășie față de El: „Domnul a văzut că răutatea omului 

era mare pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau 

îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5). „Iată că sunt născut 

în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmii 51:5). „Căci toți 

au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). „Fiindcă 

umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui 

Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să 

se supună” (Romani 8:7). „Având mintea întunecată, fiind străini de viața 

lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi ini-

mii lor” (Efeseni 4:18; cf. Efeseni 2;1; Col. 2:13). 

ÎN AL TREILEA RÂND, că, în această stare, oamenii continuă să 

păcătuiască împotriva lui Dumnezeu și că, prin puterea lor, nu pot face 

altceva: „după cum este scris: Nu este nici un om neprihănit, niciunul 

măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care 

să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, și au ajuns 

niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar” 

(Romani 3:10-12). 

ÎN AL PATRULEA RÂND, că dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, în 

calitate de Stăpân și Judecător suprem al întregii lumi, cer ca păcatul 

să fie pedepsit: „nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 

34:7). „Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu 

sfânt, un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele” 

(Iosua 24:19). „Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul; cel 

rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor 

Tăi; Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea, și pierzi pe cei mincinoși; Dom-

nul urăște pe oamenii cari varsă sânge și înșală” (Psalmii 5:4-6). „Ochii 
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Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să privești ne-

legiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mișei, și să taci, când cel rău 

mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?” (Habacuc 1:13). „Cine din noi 

va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să 

rămână lângă niște flăcări veșnice?” (Isaia 33:14). „Măcar că știu hotă-

rârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de 

moarte” (Romani 1:32). „Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Își 

dezlănțuie mânia? (Vorbesc în felul oamenilor.) Nicidecum! Pentru că, 

altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?” (Romani 3:5-6). „Fiindcă 

Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întris-

tează” (2 Tesaloniceni 1:6). „Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”” 

(Evrei 12:29; cf. Deuteronom 4:24). 

ÎN AL CINCILEA RÂND, că Dumnezeu Și-a implicat credincioșia și 

veracitatea în apărarea Legii, așa încât să nu lase păcatul nepedepsit: 

„în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza 2:17). 

„Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia, și cine nu 

le va face!” (Deuteronom 27:26). Dacă omenirea ar fi fost abandonată 

fără ajutor divin în această stare, ea ar fi trebuit să piară pe vecie. 

ÎN AL ȘASELEA RÂND, că Dumnezeu, din bunătatea, harul și dragos-

tea Lui infinite față de omenire, Și-a trimis singurul Fiu pentru a-i salva și 

a-i elibera din această stare: „Îi vei pune Numele Isus, pentru că El va mân-

tui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). „Fiindcă atât de mult a 

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 

în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis 

pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin 

El” (Ioan 3:16-17). „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin fap-

tul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Ro-

mani 5:8). „Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că 

Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 

Ioan 4:9). „Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci 
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în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire 

pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10). „...pe Isus, care ne izbăvește de 

mânia viitoare” (1 Tesaloniceni 1:10). 

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, că această dragoste a fost aceeași în Fiul 

și în Tatăl, manifestată distinct după cum vom discuta ceva mai târziu. 

Astfel, sunt deșarte pretențiile oamenilor care, folosindu-se de dragos-

tea Tatălui în această privință, ar susține lucruri care sunt contrare sau 

împotriva dragostei Fiului. 

ÎN AL OPTULEA RÂND, că modalitatea generală, prin care Fiul lui 

Dumnezeu, odată întrupat, avea să-i mântuiască pe cei pierduți, a constat 

din substituția lui Hristos, conform cu planul și rânduiala lui Dumnezeu, 

în locul celor pe care fusese trimis să îi mântuiască: „Pe Cel ce n-a cunoscut 

niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 

Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). „Hristos ne-a răscumpărat din bleste-

mul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 3:13). „Pentru un om 

neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că 

s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 

prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” 

(Romani 5:7-8). „Căci - lucru cu neputință Legii, întrucât firea pămân-

tească o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea pămân-

tească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire ase-

mănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, 

care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Du-

hului” (Romani 8:3-4). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 

lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihă-

nire; prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24). „Hristos, de aseme-

nea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, 

ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup , dar a fost înviat în 

duh” (1 Petru 3:18). Toate aceste expresii dovedesc fără putință de tăgadă 

că substituția lui Hristos a însemnat suferința Lui în locul acelora pe care 
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i-a mântuit. Aceasta este tot ceea ce noi vrem să spunem cu privire la sa-

tisfacerea dreptății de către El – anume că El a fost făcut „păcat pentru 

noi”, „blestem pentru noi”, că „a murit pentru noi”, adică în locul nostru, 

așa încât noi să fim mântuiți de mânia viitoare… 

ÎN AL NOUĂLEA RÂND, această modalitate de a-i mântui pe păcătoși 

este exprimată în mod specific în mai multe feluri în Scriptură. 

1. Ea este exprimată prin faptul că El S-a dat pe Sine ca jertfă înaintea 

lui Dumnezeu, pentru a face ispășirea păcatelor noastre prin moartea și 

suferințele Sale: „Își va da viața ca jertfă pentru păcat” (Isaia 53:10). „Iată 

Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). „Trăiți în dra-

goste, după cum și Hristos ne-a iubit, și S-a dat pe Sine pentru noi ‚ca un 

prinos și ca o jertfă de bun miros’, lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:2). „Prin ur-

mare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 

în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de 

încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului.” (Evrei 2:17). „Dar 

Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul 

acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este 

din zidirea aceasta; și a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, 

nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat 

o răscumpărare vecinică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa 

unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupu-

lui, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a 

adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vos-

tru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu!” (Evrei 9:11-14).  

2. Este exprimată prin faptul că El ne-a răscumpărat plătind un 

preț: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și 

dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45). „Ați fost cumpă-

rați cu un preț” (1 Corinteni 6:20; 7:23). „...care S-a dat pe Sine însuși, 

ca preț de răscumpărare pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la 

vremea cuvenită” (1 Timotei 2:6). „El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, 
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ca să ne răscumpere din orice fărădelege” (Tit 2:14). „Căci știți că nu 

cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din 

felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci 

cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 

Petru 1:18-19). 

3. Ea este exprimată prin faptul că El a purtat păcatele noastre sau 

pedeapsa datorată lor: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdro-

bit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste 

El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, 

fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui 

nelegiuirea noastră a tuturor... și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor 

lor” (Isaia 53:5-6, 11). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” 

(1 Petru 2:24). 

4. Ea este exprimată prin faptul că El a dat socoteală înaintea Legii 

și a plătit pedeapsa ei: „Căci - lucru cu neputință Legii, întrucât firea 

pământească o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea 

pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-

o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie îm-

plinită în noi” (Romani 8:3-4). „Hristos ne-a răscumpărat din bleste-

mul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 3:13). „Dumnezeu 

a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să îi răs-

cumpere pe cei ce erau sub Lege” (Galateni 4:4-5). 

5. Este exprimată prin faptul că El a murit pentru păcat și păcătos, 

pentru a-l ispăși pe unul și a sta în locul celuilalt. „Care a fost dat din pri-

cina fărădelegilor noastre” (Romani 4:25). „Atunci când eram vrăjmași, 

am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său” (Romani 5:10). 

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi” (1 Corinteni 

15:3). „Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul 

singur a murit pentru toți, toți deci au murit” (2 Corinteni 5:14). 
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6. De aceea, cu privire la Dumnezeu se afirmă că „El, care n-a cruțat 

nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți” (Romani 8:32). El a 

făcut ca toate nelegiuirile noastre să cadă asupra Lui (cf. Isaia 53:6). 

7. Efectul acestui lucru a fost că (1) neprihănirea lui Dumnezeu a 

fost glorificată. „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin 

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

Lui” (Romani 3:25-26). (2) Legea a fost împlinită și dreptatea ei satis-

făcută, așa cum am arătat mai devreme (Romani 8:3-4; Galateni 3:13; 

4:4-5). (3) Dumnezeu a fost împăcat. „Dumnezeu era în Hristos, împă-

când lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor” (2 Corinteni 

5:18-19). „...să facă ispășire pentru păcatele norodului” (Evrei 2:17). (4) 

S-a săvârșit ispășirea păcatului: „prin care am căpătat împăcarea” (Ro-

mani 5:11); și s-a făcut pace cu Dumnezeu: „El este pacea noastră, care 

din doi a făcut unul, și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, și a 

împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin 

care a nimicit vrăjmășia” (Efeseni 2:14, 16). (5) El a pus capăt păcatu-

lui: „până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până 

la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice” (Daniel 

9:24)... 

Prin pedeapsa care a căzut peste El a venit pacea noastră și prin 

rănile Lui am fost vindecați, El fiind pedepsit pentru ca noi să putem fi 

eliberați, Hristos devenind astfel Urzitorul mântuirii pentru toți cei 

care ascultă de El (Evrei 5:9). Acestea sunt lucrurile indispensabile pen-

tru credința noastră, așa încât să putem fi capabili să îndreptăm ascul-

tarea noastră după gândul și voia lui Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos, 

conform voii Tatălui și prin sfatul și alegerea Sa, a fost substituit și a 

devenit astfel Mijlocitorul legământului în locul păcătoșilor, pentru ca 

aceștia să poată fi mântuiți; și dacă astfel, purtând păcatele lor sau pe-

deapsa datorată acestora, prin suportarea blestemului și a pedepsei Le-

gii și, conform cu voia lui Dumnezeu, prin a Se oferi ca jertfă ispășitoare 
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care să facă plata pentru păcat și împăcarea păcătoșilor așa încât drep-

tatea lui Dumnezeu să fie liniștită și Legea să fie împlinită, atunci be-

neficiarii acestei ispășiri pot să fie liberi, eliberați de mânia viitoare. 

Dacă astfel a plătit El un preț care a satisfăcut dreptatea în mod real, 

pentru răscumpărarea lor, atunci El a împlinit dreptatea lui Dumnezeu 

în ce privește pedepsirea păcatului. Acestea sunt lucrurile pe care noi 

le gândim când vorbim despre „împlinirea dreptății de către Hristos”. 

 

Fragment din „A Brief Declaration of Vindication of the Doctrine of the Trinity”,              

în The Works of John Owen, Vol. 2, republicat de The Banner of Truth Trust. 
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17 
ÎNȚELEPCIUNEA LUI               

DUMNEZEU ÎN                           
SUBSTITUȚIA LUI HRISTOS 

 

JONATHAN EDWARDS 

 

„...pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Bi-

serică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” - Efeseni 3:10 

 

Înțelepciunea manifestată în calea mântuirii prin Isus Hristos este 

mult peste înțelepciunea îngerilor. Aici este menționată ca unul dintre 

scopurile lui Dumnezeu în revelarea planului mântuirii noastre, așa încât 

îngerii să o poată vedea și să cunoască cât de măreață și felurită este 

înțelepciunea lui Dumnezeu, și ca înțelepciunea divină să fie văzută de 

îngeri și admirată de ei… Se menționează aici că este vorba despre o în-

țelepciune pe care ei nu o văzuseră înainte, nici în Dumnezeu, și cu atât 

mai puțin în ei înșiși. Acum se poate vedea cât de felurită este înțelepciu-

nea lui Dumnezeu, la patru mii de ani de la Creație.  

În tot acest timp, îngerii au privit întotdeauna fața lui Dumnezeu și 

au studiat lucrările creației Lui. Totuși, până în acea zi, ei nu văzuseră 
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nimic asemănător, nu cunoscuseră niciodată înțelepciunea felurită a lui 

Dumnezeu în felul ei, așa cum o cunosc acum în Biserică! 

1. NE VOM UITA ACUM LA ALEGEREA PERSOANEI CARE SĂ FIE 

RĂSCUMPĂRĂTORUL NOSTRU. Atunci când Dumnezeu a plănuit răs-

cumpărarea omenirii, înțelepciunea Sa măreață s-a arătat prin faptul 

că El a stabilit ca propriul Său Fiu, singurul Său Fiu să fie Persoana care 

să ducă acest plan la îndeplinire. Fiul a fost Răscumpărătorul ales de 

Dumnezeu și, de aceea, El este denumit în Scriptură „Unsul Domnului”.  

Înțelepciunea folosită în alegerea acestei Persoane drept Răscum-

părător este dovedită prin faptul că El este în toate privințele Persoana 

potrivită pentru această slujire. A fost nevoie ca Persoana desemnată 

pentru a fi Răscumpărător să fie o Persoană divină. Nimeni nu putea fi 

suficient pentru această măreață lucrare decât o Persoană divină. Lu-

crarea aceasta este fără egal, imposibilă pentru orice ființă creată. În-

săși natura și situația impun ca Răscumpărătorul păcătoșilor să fie El 

însuși infinit de sfânt. Nimeni altcineva nu ar fi putut să îndepărteze 

răutatea infinită a păcatului decât Acela care era infinit separat și con-

trar păcatului. Hristos este Persoana potrivită în acest sens. 

Era necesar de asemenea ca persoana aceasta, pentru a fi sufici-

entă în vederea împlinirii lucrării, să fie o Persoană de o demnitate și 

valoare infinită, pentru ca astfel să fie capabilă să merite binecuvântă-

rile infinite. În acest sens, Fiul lui Dumnezeu este o Persoană potrivită. 

Era necesar ca El să fie o persoană de o putere și înțelepciune infinită, 

căci această lucrare era atât de dificilă încât necesita așa ceva. Hristos 

este și în acest sens Persoana potrivită. 

În același timp, era necesar ca El să fie o persoană infinit de dragă 

pentru Dumnezeu Tatăl așa încât să dea o valoare infinită lucrării Sale 

înaintea Tatălui și ca dragostea Tatălui față de El să contrabalanseze 

ofensa și provocarea păcatelor noastre. Și aici Hristos este Persoana 
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potrivită, motiv pentru care El este denumit „cel preaiubit” (Efeseni 1:6, 

lit. ESV), căci astfel El ne-a făcut acceptați în Cel preaiubit. Era necesar 

ca această persoană să fie una care să poată acționa în planul de mântu-

ire având propriul drept absolut, una care în ea însăși să nu fie în situația 

de slujitor sau supus, pentru că, dacă nu ar fi putut acționa în baza drep-

tului propriu, nu ar fi câștigat nimic. Acela care este slujitor și care nu 

poate face nimic mai mult decât este obligat să facă, nu poate căpăta ni-

ciun merit. Acela care nu deține ceva pentru care să aibă drept absolut, 

nu poate plăti niciun preț pentru răscumpărarea altuia. În acest sens, 

Hristos este Persoana potrivită, căci nimeni nu poate fi potrivit pentru 

așa ceva decât o Persoană divină. El trebuie să fie o persoană de o dra-

goste și îndurare infinită, căci nicio altă persoană n-ar putea să împli-

nească o lucrare atât de dificilă pentru o ființă atât de nevrednică cum 

este omul. Dar și în acest sens Hristos este Persoana potrivită. 

Era necesar ca Răscumpărătorul să fie o persoană de o credincioșie 

perfectă, care să reflecte adevărul neschimbător. Altfel, El n-ar fi fost po-

trivit să I se încredințeze o lucrare atât de importantă și ca noi să ne punem 

încrederea în El. Dar și în acest sens Hristos este Persoana potrivită. 

Înțelepciunea lui Dumnezeu în alegerea Fiului Său veșnic se dove-

dește nu doar prin faptul că El este Persoana potrivită, ci și prin aceea 

că El este singura Persoană potrivită dintre toate cele imaginabile, fie 

create, fie necreate. Nicio ființă creată – nici om, și nici înger – nu era 

potrivită pentru această lucrare. Aceasta este dovada înțelepciunii di-

vine, prin care vedem că El era Persoana potrivită. Nimeni nu putea să 

cunoască acest lucru decât o persoană cu înțelepciune divină. Nimeni 

altul decât unul cu înțelepciune infinită nu s-ar fi putut gândi la El ca 

să Îi încredințeze calitatea de Răscumpărător al păcătoșilor. În calitate 

de Dumnezeu, El este una dintre Persoanele ofensate prin păcat și îm-

potriva Căruia omul s-a răzvrătit prin păcatul lui. Cine altcineva în 

afara Dumnezeului infinit de înțelept s-ar fi putut gândi vreodată ca El 
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să fie Răscumpărătorul păcătoșilor, Persoana împotriva Căreia ei au 

păcătuit, față de care erau vrăjmași și din mâna Căreia meritau pe-

deapsa infinită? Cine s-ar fi gândit vreodată la El ca la Acela care să-Și 

îndrepte inima către om și să-Și pună la lucru dragostea și Mila infinită, 

arătându-Și înțelepciunea, puterea și meritele infinite în răscumpăra-

rea omului? 

2. NE VOM ÎNDREPTA PRIVIRILE ACUM CĂTRE SUBSTITUȚIA FĂ-

CUTĂ DE ACEASTĂ PERSOANĂ, LUÂND LOCUL NOSTRU. După alege-

rea persoanei care să fie Răscumpărătorul nostru, următorul pas în în-

țelepciunea divină a fost să conceapă calea prin care El să ducă la înde-

plinire această lucrare. Dacă Dumnezeu ar fi spus cine să facă această 

lucrare grea și s-ar fi oprit acolo, nicio creatură nu s-ar fi gândit în ce fel 

ar fi putut această Persoană să împlinească lucrarea. Dacă Dumnezeu ar 

fi spus că Fiul Său trebuie să fie Răscumpărătorul, că doar El era per-

soana potrivită pentru această lucrare și că El era potrivit în orice pri-

vință și suficient pentru ea, dar le-ar fi propus oamenilor să conceapă ei 

o cale prin care această Persoană potrivită și suficientă să realizeze lu-

crarea – putem foarte bine să concluzionăm că toată înțelepciunea fiin-

țelor create ar fi ratat complet să conceapă un plan de mântuire. 

Primul lucru care trebuia făcut era ca acest Fiu al lui Dumnezeu să 

devină Reprezentantul și Garantul nostru și astfel să fie pus în locul 

păcătosului, să fie Substitutul lui. Dar cine dintre ființele raționale cre-

ate s-ar fi gândit la un astfel de lucru - ca Fiul veșnic și infinit iubit al 

lui Dumnezeu să fie pus în locul păcătoșilor? Așezarea Lui în locul pă-

cătosului, al răzvrătitului, ca obiect al mâniei lui Dumnezeu? Cine s-ar 

fi gândit că o Persoană de o glorie infinită îi va reprezenta pe niște vi-

ermi păcătoși care s-au făcut pe ei înșiși, prin păcat, infinit de provo-

catori și abominabili? Iar dacă Fiul lui Dumnezeu Se substituie păcăto-

sului, atunci păcatul acestuia din urmă trebuie plătit de El. Astfel, Răs-

cumpărătorul va lua vina păcătosului asupra Sa. El trebuie să fie supus 
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aceleiași Legi față de care omul era supus, atât în ce privește poruncile 

cât și în ce privește pedepsele ei. Dar cine s-ar fi gândit la un astfel de 

lucru în ce-L privește pe Fiul lui Dumnezeu? 

3. VOM MERGE MAI DEPARTE ȘI NE VOM UITA LA ÎNTRUPAREA 

LUI ISUS HRISTOS. Următorul pas al înțelepciunii divine în conceperea 

felului în care Hristos trebuia să împlinească lucrarea de răscumpărare 

a păcătosului a constat în stabilirea întrupării Sale. Să presupunem că 

Dumnezeu ar fi revelat față de creație faptul că Persoana aleasă pentru 

această lucrare era Fiul Său și că El avea să fie Substitutul păcătosului, 

rânduit pentru a-Și asuma obligațiile și vinovăția acestuia – și că El n-

ar mai fi revelat nimic altceva, ci ar fi lăsat restul planului la latitudinea 

creaturii. Chiar și așa, nu ar fost posibil ca ființele create să își fi putut 

imagina o modalitate prin care această Persoană să împlinească în rea-

litate lucrarea de răscumpărare. Dacă Fiul lui Dumnezeu Se substituie 

păcătosului, El ia obligațiile acestuia asupra Lui. De exemplu, El trebuie 

să Își asume obligația păcătosului de a aduce o ascultare perfectă față 

de Legea divină. Dar nu era posibil ca o ființă creată să-și fi putut în-

chipui felul în care acest lucru să fie împlinit. Cum era posibil ca o per-

soană care este Iehova cel veșnic să devină un slujitor, să se supună 

Legii și să împlinească ascultarea chiar și față de legile omenești? 

Și iarăși, dacă Fiul lui Dumnezeu Se substituie păcătosului, atunci 

El își asumă obligația acestuia de a suferi pedeapsa pe care păcatul 

omului o merita. Cine s-ar fi gândit că acest lucru era posibil? Cum ar 

fi fost posibil ca o Persoană divină care este, în esența ei, neschimbător 

și infinit de fericită, să sufere durere și chin? Cum ar putea fi posibil ca 

El, care este obiectul dragostei infinite a lui Dumnezeu, să sufere mânia 

Tatălui Său? Nici nu ne putem imagina că înțelepciunea ființelor create 

ar fi putut vreodată să conceapă o cale de a trece peste aceste dificultăți. 

Dar înțelepciunea dumnezeiască a găsit această cale, anume prin întru-

parea Fiului lui Dumnezeu. Cine s-ar fi gândit că ar fi fost posibil ca 
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veșnicul Cuvânt al lui Dumnezeu să fie făcut trup, ca El să existe într-o 

singură Persoană, atât Dumnezeu cât și om? Ce înțelepciune a vreunei 

ființe create și-ar fi putut imagina aceasta? 

Și dacă Dumnezeu ar fi revelat oamenilor că este posibil și chiar că 

acest lucru se va petrece, dar i-ar fi lăsat pe ei să descopere felul în care 

acest lucru va avea loc, putem foarte bine să ne gândim că oamenii ar 

fi fost complet confuzi în a concepe o modalitate prin care să unească 

ființa omenească de Fiul veșnic al lui Dumnezeu, așa încât cele două să 

fie o singură Persoană, acel Unul care este cu adevărat Om în toate pri-

vințele să fie într-adevăr însăși Fiul lui Dumnezeu, Cel care exista cu 

Dumnezeu din toată veșnicia. Aceasta este, pentru noi, o mare taină. 

Iată, prin întrupare, o Persoană care este infinită, atotputernică și nes-

chimbătoare devine, într-un sens, un om finit, slab, un om supus nepu-

tințelor și suferințelor voastre, dar fără păcat! Marele Dumnezeu, Su-

veranul cerurilor și al pământului, devine astfel asemenea omului, o 

bucată de țărână – „eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oameni-

lor și disprețuit de popor” (Psalmii 22:6). Acela care este veșnic și care 

există prin Sine, prin această unire cu omul, ajunge și se naște din fe-

meie! Acela care este mărețul Duh de la începuturi Se îmbracă în trup 

și sânge, ca oricare dintre noi! Cel ce este independent, suficient în Sine 

și atotsuficient vine acum printre noi, având nevoie de hrană și îmbră-

căminte. El s-a făcut sărac și „nu a avut unde să-și plece capul” (cf. 

Matei 8:20), având nevoie de bunăvoința omului și hrănindu-se din bu-

nătatea lui! Este peste puterea noastră de a concepe cum s-a putut face 

acest lucru! Pentru noi, acest lucru este cu totul uimitor și tainic, dar 

nu și pentru înțelepciunea infinită. 

4. URMĂTORUL LUCRU PE CARE ÎL VOM ANALIZA ESTE VIAȚA 

LUI HRISTOS ÎN ACEASTĂ LUME. Înțelepciunea lui Dumnezeu este do-

vedită prin rânduirea circumstanțelor vieții Sale și prin lucrarea săvâr-

șită din timpul acesteia. 
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(1) Circumstanțele vieții lui Hristos. Dacă Dumnezeu i-ar fi descoperit 

omului că Fiul Său se va întrupa și va trăi în această lume într-o natură 

omenească, dar ar fi lăsat la latitudinea oamenilor să stabilească circum-

stanțele care să fie cele mai potrivite Persoanei Sale în această lume, înțe-

lepciunea omenească ar fi stabilit că El ar fi trebuit să Își facă apariția în 

această lume în cea mai magnifică modalitate imaginabilă, însoțită de cele 

mai deosebite manifestări exterioare ale onoarei, autorității și puterii, cu 

mult peste ceea ce experimentează oricare dintre regii pământului. Oame-

nii ar fi hotărât ca Hristos să domnească peste toate popoarele în cea mai 

măreață splendoare, una nemaiîntâlnită. Așa ar fi hotărât înțelepciunea 

oamenilor să se petreacă lucrurile, înainte ca Hristos să vină în această 

lume. Înțelepții, oamenii deosebiți dintre evrei, cărturarii și fariseii, care 

sunt denumiți „fruntașii veacului” (1 Corinteni 2:6-8), se așteptaseră ca 

Mesia să Își facă apariția în acest fel. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu a 

ales cu totul altfel. Ea a ales ca, atunci când Fiul lui Dumnezeu avea să Se 

facă om, să Își înceapă viața într-un staul, să trăiască mulți ani în obscuri-

tate, într-o familie neînsemnată din această lume și să fie smerit în lucru-

rile exterioare; ea a ales ca El să fie sărac, să nu aibă unde să Își plece capul, 

ca El să se hrănească din bunătatea unora dintre ucenicii Lui; a ales ca El 

să „crească înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un 

pământ uscat” (Isaia 53:2); a ales ca El să nu „strige, să nu-Și ridice glasul, 

și nu-l va face să se audă pe ulițe” (Isaia 42:2); a ales că El să vină în Sion 

într-o modalitate smerită, „smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe 

mânzul unei măgărițe” (Zaharia 9:9; cf. Matei 21:5); ca El să fie „disprețuit 

și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința” (Isaia 53:3). 

Dar acum, că hotărârea divină în această privință este cunoscută, pu-

tem să concluzionăm în siguranță că aceasta este de departe cea mai po-

trivită circumstanță și că n-ar fi fost deloc nimerit pentru Dumnezeu ca, 

atunci când El S-a arătat în trup, să vină cu fală lumească, cu bogăție și 

grandoare. Nu! Aceste lucruri sunt infinit de mărunte și disprețuite pentru 

ca Fiul lui Dumnezeu să le aibă ca și cum El le-ar fi prețuit sau le-ar fi dorit. 
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Dacă oamenilor li s-ar fi propus această cale, a umilinței, ei ar fi fost gata 

să o condamne drept nebunească și foarte nepotrivită pentru Fiul lui Dum-

nezeu. Dar „nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii” (1 

Corinteni 1:25). Dumnezeu nu s-a uitat în niciun fel la înțelepciunea aces-

tei lumi și la prinții ei (1 Corinteni 2:6). Apărând înaintea oamenilor într-

o situație smerită, Hristos Și-a arătat pe deplin disprețul față de orice bo-

găție sau slavă lumească, și ne-a învățat și pe noi să le disprețuim. Dacă 

este potrivit ca oamenii să le disprețuiască, cu cât mai potrivit este pentru 

Fiul lui Dumnezeu! Astfel, prin aceasta, Hristos ne-a învățat să fim smeriți 

cu inima. Dacă Cel care a fost infinit mai presus și mai măreț decât oame-

nii, totuși a venit în lumea aceasta într-o stare atât de smerită, cât de sme-

riți ar trebui să fim noi, care suntem cu adevărat atât de ticăloși! 

(2) Înțelepciunea lui Dumnezeu se dovedește prin lucrarea lui Hris-

tos din această viață. În mod deosebit, ea se dovedește prin faptul că El 

a ascultat perfect de Legea lui Dumnezeu, fiind supus unor mari ispitiri; 

ea se dovedește prin faptul că El a avut de dus bătălii și a biruit pentru 

noi pe calea ascultării, învingând puterile pământului și ale Iadului; 

prin faptul că El S-a supus nu doar legii morale, ci și celei ceremoniale, 

acel jug greu al robiei. Hristos Și-a împlinit lucrarea publică oferindu-

ne învățăturile și călăuzirea Sa divină. Înțelepciunea lui Dumnezeu s-a 

arătat prin faptul că ne-a trimis pe Acel singurul care să fie Profetul și 

Învățătorul nostru, care este o Persoană divină – pe Acela care El Însuși 

este înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu și care era din veșnicie la 

sânul Tatălui. Cuvântul Lui este de o autoritate și greutate mai mare 

decât dacă ar fi fost transmis prin gura unui profet obișnuit. Cât de 

înțelept a rânduit El ca în aceeași Persoană să fie trimis Învățătorul și 

Răscumpărătorul nostru, pentru ca în slujirile și calitatea Sa de Răs-

cumpărător, învățăturile Sale să fie cu atât mai dulci și mai dragi sufle-

telor noastre. Este adevărat că, atunci când cineva drag ne aduce învă-

țătură, suntem mult mai înclinați să luăm aminte. Dragostea noastră 

față de acea persoană ne face să găsim încântare în cuvintele ei. De 
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aceea vedem cum, cu înțelepciune, Dumnezeu a rânduit ca Cel ce ne-a 

făcut atât de mult bine să ne fie drag și în același timp să fie Marele 

nostru Profet, care să ne dea învățăturile dumnezeiești. 

5. URMĂTORUL LUCRU PE CARE ÎL VOM ANALIZA ESTE MOAR-

TEA LUI HRISTOS. Aceasta este mijlocul mântuirii sărmanilor păcătoși, 

lucrul pe care doar înțelepciunea divină ar fi putut să îl conceapă. 

Atunci când moartea lui Hristos a fost revelată, fără îndoială că a fost 

o mare surpriză pentru toate oștirile cerului, care nu vor înceta nicio-

dată să se minuneze de planul lui Dumnezeu. Cât de uluitor este ca o 

Persoană veșnic binecuvântată, infinit de fericită în esența ei, să trebu-

iască să suporte cele mai mari suferințe care au fost îndurate vreodată 

pe pământ! Ca Persoana care este Domnul și Judecătorul suprem al lu-

mii să fie judecată, să Se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al 

unor viermi muritori, și apoi să fie condamnată! Ca Persoana care este 

Dumnezeul cel viu și Izvorul vieții să fie dată morții! Ca Persoana care 

a creat lumea și care dă viață tuturor creaturilor Sale să fie omorâtă de 

chiar creaturile Lui! Ca Persoana de o maiestate și glorie infinită – și 

astfel obiectul dragostei, laudelor și adorației îngerilor – să trebuiască 

să fie batjocorită și scuipată de către cei mai ticăloși oameni. Ca o Per-

soană infinit de bună, însăși dragostea, să trebuiască să sufere cea mai 

mare cruzime. Ca o Persoană ce este iubită într-un mod infinit de către 

Tatăl să trebuiască să fie obiectul suferinței de nedescris sub mânia 

propriului Tată. Ca Acela care este Împăratul cerurilor, care face din 

acestea tronul Său și din pământ așternutul picioarelor Sale, să trebu-

iască să fie îngropat în închisoarea mormântului. Cât de uimitor este 

acest lucru! Și totuși aceasta este calea pe care înțelepciunea lui Dum-

nezeu a stabilit-o drept modalitatea prin care păcătoșii să fie mântuiți, 

și care să nu fie deloc nepotrivită, nici dezonorantă pentru Hristos. 
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6. ULTIMUL LUCRU SĂVÂRȘIT PENTRU OBȚINEREA MÂNTUIRII 

PENTRU PĂCĂTOȘI CONSTĂ DIN ÎNĂLȚAREA LUI HRISTOS. Înțelep-

ciunea lui Dumnezeu a văzut necesar, sau foarte potrivit, ca aceeași 

Persoană care a murit pe cruce să stea la dreapta Sa, pe propriul Său 

tron, în calitate de Stăpân suprem al lumii și să aibă la dispoziție în 

mod absolut toate lucrurile cu privire la mântuirea omului, iar în final 

să fie Judecătorul lumii. Acest lucru era necesar pentru ca aceeași Per-

soană care a obținut mântuirea pentru oameni să aibă dreptul de a o 

da acestora. Dumnezeu a văzut potrivit ca toate lucrurile care privesc 

ființa căzută în păcat să fie împlinite nu pe calea trecerii cu vederea, ci 

printr-un Mijlocitor. Iată lucrul care este extrem de valoros pentru în-

tărirea credinței și mângâierea sfinților: Cel care a îndurat atât de mult 

pentru a obține mântuirea lor, a primit toate lucrurile din cer și de pe 

pământ; El dă viața veșnică acelora pentru care a obținut-o. Aceeași 

Persoană care i-a iubit atât de mult încât Și-a dat prețiosul sânge pen-

tru ei va fi și Judecătorul lor final. 

De aceea, iată un alt lucru care ne umple de uimire: anume că Cel 

ce a fost deopotrivă om și Dumnezeu, care a fost slujitor și a murit ca 

un răufăcător, a fost făcut Domnul suveran peste cer și pământ, peste 

îngeri și oameni, Stăpân absolut și Dătător al vieții și morții veșnice, 

Judecător suprem al tuturor ființelor inteligente, Acela care a primit 

toată puterea de stăpânire de la Dumnezeu Tatăl – și acestea nu doar 

ca Dumnezeu, nici doar ca Om, ci în calitate de Dumnezeu-Om. 

Este un lucru minunat ca o Persoană cu adevărat divină să fie sme-

rită așa încât să devină un slujitor și să sufere ca un răufăcător. La fel 

de uimitor este că Acela care este Dumnezeu-Om, nu doar om, să fie 

înălțat dându-I-se puterea și onoarea marelui Dumnezeu al cerurilor și 

pământului. Iată ce lucruri minunate a conceput și împlinit înțelepciu-

nea divină spre mântuirea noastră. 
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Fragment din „The Wisdom of God Displayed in the Way of Salvation”,                           

în The Works of Jonathan Edwards, Vol. 2,                                                                                     

retipărit de The Banner of Truth Trust. 
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18 
JUSTIFICAREA                                

ÎN LIMBAJ SIMPLU 
 

CHARLES SPURGEON 

 

„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin                                              

răscumpărarea, care este în Hristos Isus” - Romani 3:24 

 

Care este sensul justificării?44 Dacă i-ai întreba pe teologi, te-ar în-

curca. Trebuie deci să îmi dau toată silința să explic justificarea clar și 

simplu, așa încât să fie chiar pe înțelesul unui copil. Pe acest pământ, 

oamenii muritori nu pot avea justificarea decât într-un singur fel. Știți, 

justificarea este un termen avocățesc; el este folosit mereu în acest sens 

în Galateni. Un pușcăriaș este adus înaintea tribunalului, pentru a fi 

judecat. Și este o singură modalitate prin care acel pușcăriaș să fie jus-

tificat, anume ca el să fie găsit nevinovat. Iar dacă este nevinovat, 

atunci el este justificat, adică este dovedit a fi un om drept. Dacă însă 

descoperim că acel om este vinovat, el nu mai poate fi justificat. Preșe-

dintele îl poate ierta, dar nu îl poate justifica. Fapta săvârșită nu este una 

                                            
44  În traducerea Cornilescu, termenul justificat este adesea tradus prin „socotit neprihănit” sau 

„îndreptățit”, sensul fiind de a fi considerat nevinovat – n.tr. 



EVANGHELIA HARULUI 

= 172 = 

ce poate fi justificată, dacă acel om se face vinovat de săvârșirea ei; și toc-

mai datorită acestui lucru, el nu poate fi justificat. El poate fi iertat, dar 

niciun rege de pe lumea asta nu poate spăla vreodată caracterul celui care 

este vinovat. El rămâne același infractor chiar și după ce a fost iertat. Nu 

există nicio modalitate omenească de a justifica un om de o acuzație care 

îi este adusă, decât atunci când acesta este dovedit nevinovat. Acum, mi-

nunăția minunățiilor este că noi suntem dovediți vinovați, și totuși suntem 

justificați: verdictul a fost adus împotriva noastră – vinovat – și totuși sun-

tem justificați. Poate vreun tribunal pământesc să facă aceasta? Nu, căci 

doar răscumpărarea făcută de Hristos a realizat ceea ce este imposibil ori-

cărui tribunal de pe pământ. Noi suntem cu toții vinovați. Citiți versetul 

23, care vine imediat înaintea celui pe care l-am citit mai devreme: „Căci 

toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”. Iată aici verdictul 

vinovăției adus înaintea noastră, și totuși imediat după el ni se spune că 

suntem justificați fără plată, prin harul Lui. 

Dă-mi voie acum să explic modalitatea prin care Dumnezeu justifică 

un păcătos. Voi pleca de la o situație imposibilă. Un deținut a fost jude-

cat și condamnat la moarte. El e vinovat; nu poate fi justificat, pentru 

că este vinovat. Dar acum, să presupunem pentru o clipă că un astfel 

de lucru s-ar putea totuși petrece – că o altă persoană ar fi introdusă în 

discuție, care ar putea lua asupra ei toată vina acestui om, ar lua locul 

lui și, printr-un proces misterios (care este, evident, imposibil oameni-

lor), ar deveni acel om sau ar lua asupra lui caracterul acelui om. El, cel 

drept, îl pune pe cel certat cu legea în locul lui, și îl face astfel pe acesta 

un om nevinovat – evident, asta nu putem face în tribunalele noastre! 

Dacă m-aș duce înaintea unui judecător și el ar fi de acord ca eu să stau 

în închisoare vreme de un an în locul unui stricat care a fost condamnat 

ieri la un an de temniță, n-aș putea să iau asupra mea vinovăția lui. Aș 

putea lua pedeapsa lui, dar nu și vinovăția lui. Acum, ceea ce carnea și 

sângele nu pot face, a făcut Isus Hristos prin răscumpărare. Iată-mă, 

eu, cel păcătos. Și mă declar ca fiind reprezentativ pentru voi toți. Sunt 
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condamnat la moarte, căci Dumnezeu spune, „îl voi condamna pe acel 

om, trebuie să îl pedepsesc, și îl voi pedepsi negreșit”. Dar Hristos vine, 

mă dă la o parte și se așează în locul meu. Când se dă cuvântul apărării, 

Hristos spune, „Vinovat”. El ia vina mea și o face să fie vina Lui. Când 

trebuie pusă în aplicare pedeapsa, Hristos vine în față. „Pedepsește-

Mă”, spune El, „am pus neprihănirea Mea asupra acelui om, și am luat 

păcatele Lui asupra Mea. Tată, pedepsește-Mă, iar pe acel om consi-

deră-l ca fiind Eu. Dă-i voie să domnească în cer și dă-Mi suferința. 

Lasă-Mă să îndur blestemul lui, iar pe el să primească binecuvântarea 

Mea.”  

Această doctrină uimitoare a schimbării locurilor între Hristos și 

sărmanii păcătoși este o doctrină a revelației supranaturale, căci ea n-

ar fi putut fi concepută prin mijloace naturale. Dați-mi voie să mai ex-

plic odată, căci mă tem să nu fi făcut vreo greșeală. Modalitatea prin 

care Dumnezeu mântuiește un păcătos nu presupune, în niciun fel, ca 

El să treacă cu vederea pedeapsa. Nu – pedeapsa a fost plătită în între-

gime. Ea este pusă asupra altei persoane, în locul celui vinovat de drept. 

Cel vinovat trebuie să moară. Dumnezeu spune aceasta. Hristos afirmă, 

„Eu voi fi înlocuitorul acestui răzvrătit. El Îmi va lua locul, iar Eu pe al 

lui.” Dumnezeu Își dă acordul la aceasta. Nici un monarh pământesc nu 

ar avea puterea de a fi de acord cu o astfel de schimbare. Dar Dumne-

zeul cerurilor are dreptul să facă așa cum dorește. În îndurarea Sa in-

finită, El Și-a dat acordul pentru acest aranjament. „Fiul dragostei 

Mele,” spune El, „Tu trebuie să stai în locul păcătosului; trebuie să su-

feri ceea ce el ar trebui să sufere; trebuie să fii socotit vinovat, la fel 

cum el a fost socotit vinovat. Apoi Eu mă voi uita către păcătos într-o 

altă lumină. Îl voi privi ca și cum el ar fi Hristos; îl voi accepta ca și cum 

ar fi fost singurul Meu Fiu, plin de har și de adevăr. Îi voi da o coroană 

în cer, și îl voi lua la inima mea pe vecie.” Aceasta este calea prin care 

suntem mântuiți.  
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Acum, dați-mi voie să continui a vă explica unele dintre caracteris-

ticile acestei justificări. Imediat ce un păcătos se pocăiește este justifi-

cat, și țineți bine minte asta, este justificat de toate păcatele sale. Avem 

aici un om complet păcătos. Dar în momentul în care el crede în Hris-

tos, el primește îndată iertarea, iar păcatele nu mai sunt ale lui – ci ele 

sunt aruncate în adâncimile mării! Ele sunt puse pe umerii lui Hristos, 

și duse sunt. Omul nostru stă acum nevinovat în ochii lui Dumnezeu, 

acceptat în Cel Preaiubit. „Ce?”, ai putea spune, „vrei să spui că se pe-

trece cu adevărat asta, literal?” Da, asta vreau să spun. Aceasta este 

doctrina justificării prin credință. Omul încetează să mai fie văzut ca 

ființă vinovată prin dreptatea divină; în momentul în care el crede în 

Hristos, toată vinovăția îi este îndepărtată. Dar voi merge chiar mai 

departe. În clipa când omul crede în Hristos, el încetează să mai fie 

vinovat înaintea lui Dumnezeu; dar ceea ce este și mai mult, el devine 

neprihănit, capătă merit; căci în clipa în care Hristos îi ia păcatele, el 

primește neprihănirea lui Hristos, astfel că, atunci când Dumnezeu pri-

vește la păcătosul care era mort în păcatele lui cu doar o oră în urmă, 

acum se uită la el cu tot atâta dragoste și afecțiune cum El s-a uitat 

dintotdeauna la Fiul Său. El Însuși a spus: „Cum M-a iubit pe Mine Ta-

tăl, așa v-am iubit și Eu pe voi” (Ioan 15:9). El ne iubește la fel cum 

Tatăl L-a iubit pe El. Poți să crezi o astfel de doctrină? Nu trece ea peste 

tot ce ți-ai fi imaginat? Ei bine, este o doctrină a Duhului Sfânt, doctrina 

prin care trebuie să nădăjduim să fim mântuiți. Cum aș putea ilustra 

mai bine acest gând oricărei persoane încă neluminată? Îi voi prezenta 

pilda care ne-a fost dată prin proroci – pilda lui Iosua, marele preot. 

Iosua vine, îmbrăcat în haine murdare – acele haine murdare repre-

zentând păcatele lui. Dar ia de la el hainele murdare – și iată ce este 

iertarea. Pune o mitră pe capul lui, îmbracă-l cu veșminte regale, fă-l 

bogat și frumos – și iată ce este justificarea. Dar de unde provin aceste 

haine? Și unde se duc acele zdrențe cu care era îmbrăcat anterior? Iată, 
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zdrențele lui Iosua au trebuit să meargă asupra lui Hristos, iar veșmin-

tele cu care el este îmbrăcat sunt cele pe care Hristos le-a purtat! Păcă-

tosul și Hristos fac exact ceea ce au făcut Ionatan și David: Ionatan l-a 

îmbrăcat pe David în veșmintele sale; iar David i-a dat lui Ionatan pe 

ale sale. Tot așa Hristos ne ia nouă păcatele, și noi primim neprihănirea 

Lui, iar acest lucru are loc printr-o substituire glorioasă și printr-un 

schimb al locurilor, prin care păcătoșii sunt eliberați și justificați prin 

harul Lui. 

„Dar,” spune cineva, „nimeni nu e justificat în acest fel până când 

moare.” Credeți-mă, este. 

În clipa când păcătosul crede, 
Și-și pune credința în Dumnezeul lui crucificat, 

Iertarea îndată și-o primește,  

Deplina răscumpărare prin sângele Lui vărsat.45 

Dacă acel tânăr a crezut cu adevărat în Hristos în această dimi-

neață, conștientizând printr-o experiență spirituală ce am încercat să 

descriu, el este la fel de justificat înaintea lui Dumnezeu acum ca atunci 

când va sta înaintea tronului Său. Nici duhurile glorificate din ceruri 

nu sunt mai acceptabile înaintea lui Dumnezeu decât este sărmanul de 

colo, care e justificat prin har într-o clipită. Este vorba despre o spălare 

perfectă, o iertare perfectă, o imputare perfectă. Prin Hristos, Domnul 

nostru, noi suntem acceptați pe deplin, fără plată și întru totul.  

Aș vrea să adaug doar un cuvânt aici, și apoi să închei acest subiect 

al justificării. Aceia care sunt justificați, sunt justificați într-un mod ire-

versibil. Imediat ce un păcătos ia locul lui Hristos și Hristos ia locul 

păcătosului, nu există frica unei alte schimbări. Dacă Hristos a plătit o 

dată datoria, atunci ea e bine plătită; niciodată nu va mai cere cineva 

să fie plătită. Dacă ești iertat, ești iertat odată pentru totdeauna. Dum-

nezeu nu îi dă omului eliberarea fără plată pecetluind-o cu mâna Sa, 

                                            
45 Imn compus de Joseph Hart (1712-1768) 
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pentru ca apoi să o retragă și să îl pedepsească pe acel om: departe de 

Dumnezeu să facă asta, ci El spune, „L-am pedepsit pe Hristos! Mergi 

în pace.” Și după aceasta, putem să ne „bucurăm în nădejdea slavei lui 

Dumnezeu” (Romani 5:2) pentru că, „fiindcă suntem socotiți neprihă-

niți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 

Hristos” (Romani 5:1). Acum aud pe cineva exclamând, „Aceasta este o 

doctrină neobișnuită!” Ei bine, așa pot gândi unii; dar dă-mi voie să îți 

spun că este o doctrină împărtășită de toate bisericile protestante, chiar 

dacă ele ar putea să nu o predice. Este doctrina Bisericii Angliei, doc-

trina lui Luther, este doctrina prezbiterienilor și a baptiștilor; este doc-

trina îmbrățișată de toate bisericile creștine. Dacă ți se pare prea stră-

ină urechilor, este pentru că urechile tale sunt străine de această doc-

trină, nu pentru că ea ar fi străină. Este doctrina Sfintelor Scripturi, 

care spun că nimeni nu îi poate condamna pe aceia pe care Dumnezeu 

îi justifică și că nimeni nu îi poate acuza pe aceia pentru care Hristos a 

murit, căci ei sunt eliberați complet de vinovăția păcatului. Așa că, după 

cum spuneau și profeții, Dumnezeu nu mai vede niciun păcat în Iacov 

și nicio nelegiuire în Israel. În momentul în care oamenii cred - păcatele 

lor fiind imputate lui Hristos – ele nu mai sunt ale lor, iar neprihănirea 

lui Hristos este atribuită lor și socotită a lor, astfel încât ei sunt astfel 

acceptați. 

 

Fragment dintr-o predică rostită la slujba de Duminică dimineața, pe 5 Aprilie 1857, 

la Music Hall, Royal Surrey Gardens. 
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19 
SEMNIFICAȚIA                           
JUSTIFICĂRII 

 

CHARLES HODGE 
 

Cum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul pe care 

îl dăm acestei întrebări arată caracterul religiei noastre și, dacă este și pus 

în practică, el arată și destinația noastră viitoare. A da un răspuns greșit 

înseamnă a rata calea către Rai. Înseamnă a greși acolo unde eroarea este 

fatală, pentru că ea nu poate fi corectată. Dacă Dumnezeu cere un lucru și 

noi venim cu altceva, cum credem noi că am putea fi mântuiți? Dacă El a 

revelat o modalitate prin care El poate fi drept și totuși să-l justifice pe 

păcătos, dar noi respingem această metodă și insistăm să găsim o altă cale, 

cum am putea spera să fim primiți de El? De aceea, răspunsul pe care îl 

dăm la întrebarea de mai sus trebuie să fie gândit cu toată seriozitatea de 

către toți cei care își asumă calitatea de învățători religioși și de către toți 

cei care se bizuie pe învățăturile lor. Întrucât noi nu putem fi judecați după 

faptele altcuiva, ci fiecare om va răspunde pentru el însuși, tot așa orice 

om trebuie să fie încredințat pentru sine de ceea ce Biblia ne învață pe 

acest subiect. Tot ceea ce învățătorii religioși pot să facă este să se strădu-

iască să ajute cercetarea acelora care sunt nerăbdători să afle calea vieții. 

Făcând asta, cea mai sigură metodă este de a adera strict la învățăturile 
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Scripturii și să prezentăm tema de față așa cum este ea arătată de Scrip-

tură. 

Una dintre principalele doctrine ale Bibliei – peste tot este susți-

nută fie deschis, fie implicit – constă în aceea că noi, oamenii, suntem 

sub autoritatea Legii lui Dumnezeu. Acest lucru este aplicabil tuturor 

categoriilor de oameni, fie că ei se bucură de o anume revelație divină, 

fie că nu. Orice lucru revelat de Dumnezeu ca regulă face parte din con-

stituția Legii, care îi obligă pe aceia cărora li s-a făcut revelația să as-

culte de ea, și prin care ei sunt în final judecați. Cei care nu au primit 

nicio descoperire exterioară a legii divine își sunt singuri lege. Cunoș-

tința binelui și a răului, scrisă în inimile lor, este parte din natura legii 

divine, însoțită de autoritatea și aprobarea lui Dumnezeu; prin ea, pă-

gânii sunt judecați în ziua de apoi. 

Ascultarea pe care Legea o cere se numește neprihănire, iar cei care 

au o astfel de ascultare sunt denumiți neprihăniți. Sensul scriptural al 

cuvântului „a justifica” înseamnă a atribui neprihănirea unui om, sau 

a-l declara neprihănit. Cuvântul acesta nu are niciodată înțelesul de „a 

face bine” într-un sens moral, ci întotdeauna are semnificația de „a de-

clara pe cineva drept sau nevinovat”. Astfel, Dumnezeu spune, „nu-l voi 

considera drept pe cel vinovat” (Exod 23:7, NTR). Judecătorilor li s-a 

poruncit să îi ierte pe cei drepți și să îi condamne pe cei răi (Deutero-

nom 25:1). Nenorocirea este pronunțată împotriva celor care „pentru 

mită îl achită pe cel vinovat” (Isaia 5:23). În Noul Testament se spune 

că „nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii” 

(Romani 3:20). „Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! 

Cine-i va osândi?” (Romani 8:33-34). Rar se poate găsi în Biblie un cu-

vânt al cărui înțeles să fie mai puțin discutabil. Nu există niciun pasaj 

în Noul Testament în care el să fie folosit în afara sensului său obișnuit 

și evident.  
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Când Dumnezeu justifică un om, El îl declară neprihănit. A justifica 

nu înseamnă niciodată „a-l face sfânt”. Se spune că este un lucru păcă-

tos a-l justifica pe cel rău, dar niciodată nu poate fi un lucru păcătos a-

l face sfânt pe un om rău. Și după cum Legea cere neprihănire, a atribui 

neprihănirea cuiva înseamnă, în limbajul Scripturii, a justifica. A socoti 

pe cineva neprihănit este o altă modalitate de a exprima același lucru. 

Astfel, a fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu și a fi justificat înseamnă 

același lucru, după cum este prezentat în pasajul următor: „Pentru că 

nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce 

împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți” (Romani 2:13).  

Cititorul atent al Bibliei, dar în special cel sârguincios, nu poate 

eșua în a observa că aceste expresii variate – a fi neprihănit înaintea lui 

Dumnezeu, a atribui neprihănirea, a declara neprihănit, a justifica, și 

altele de același fel – sunt atât de interschimbabile încât se explică una 

pe cealaltă și arată clar că a justifica un om înseamnă a-i atribui nepri-

hănirea. Atunci, marea întrebare este, „Cum se obține această neprihă-

nire?” Avem motive să fim mulțumitori pentru că răspunsul pe care 

Biblia îl dă acestei întrebări este perfect de clar.  

În primul rând, faptul că neprihănirea prin care suntem justificați 

înaintea lui Dumnezeu nu provine din faptele noastre bune este un ade-

văr nu doar subliniat, ci și dovedit. Primul argument al apostolului în 

acest sens provine din luarea în considerare a faptului că Legea cere o 

neprihănire perfectă. Dacă Legea ar fi fost satisfăcută cu o ascultare im-

perfectă sau de o rutină în îndeplinirea responsabilităților exterioare, 

ori prin orice slujire pe care oamenii sunt capabili să o facă, atunci fără 

îndoială că justificarea ar surveni prin fapte. Dar, pentru că ea implică 

o ascultare perfectă, justificarea prin fapte este absolut imposibilă pen-

tru cei păcătoși. În felul acesta motivează și apostolul: „Căci toți cei ce 

se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem; pentru că este scris: ‚Bles-

temat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, 



EVANGHELIA HARULUI 

= 180 = 

ca să le facă’” (Galateni 3:10). Întrucât Legea pronunță blestemul ei 

asupra oricărui om care nu continuă să facă toate lucrurile pe care ea 

le poruncește, și pentru că niciun om nu poate pretinde că are o astfel 

de ascultare perfectă, concluzia este că toți cei care privesc la Lege pen-

tru a fi justificați trebuie să fie condamnați. Același lucru este susținut 

și în versetul care urmează, „Și că nimeni nu este socotit neprihănit 

înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci ‚cel neprihănit 

prin credință va trăi’.” Adică Legea nu este satisfăcută prin ascultarea 

imperfectă. Ea nu cunoaște și nu poate cunoaște o altă modalitate de 

justificare decât ascultarea completă de cerințele ei. De aceea, Pavel 

spune în același capitol că, „dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da 

viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Dacă 

Legea putea să declare pe cineva neprihănit și astfel să îi ofere dreptul 

la viața promisă, câtă vreme acea persoană a încălcat poruncile ei, nu 

ar fi fost nevoie de nicio altă modalitate de mântuire a oamenilor; dar, 

întrucât Legea nu își poate coborî cererile ei, justificarea prin Lege este 

imposibilă. Același adevăr este prezentat într-o formă diferită, atunci 

când s-a spus că, „dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a 

murit Hristos” (Galateni 2:21). Nu ar mai fi fost nicio nevoie de moar-

tea lui Hristos, dacă ar fi fost posibil ca Legea să fie satisfăcută prin 

ascultarea imperfectă a ei de către noi. De aceea, Pavel îi avertizează pe 

toți cei care se uită către faptele lor pentru a fi justificați prin ele, spu-

nându-le că ei sunt datori să împlinească întreaga Lege (Galateni 5:3). 

Ea nu acceptă niciun compromis; nu poate cere mai puțin decât ceea ce 

este drept, și ascultarea perfectă este acel lucru drept. De aceea, limba-

jul ei este neschimbat: „Blestemat este oricine nu stăruiește în toate 

lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă” (Galateni 3:10) și, „omul 

care împlinește neprihănirea pe care o dă Legea, va trăi prin ea” (Ro-

mani 10:5). Prin urmare, orice om care se așteaptă să fie justificat prin 

faptele sale trebuie să se pună la lucru pentru a împlini totul, și să nu 

se aștepte să abordeze aceasta în termenii că el ar fi mai bun decât alți 
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oameni, sau că el este foarte precis și face multe lucruri, ori că postește 

de două ori pe săptămână și dă zeciuieli din toate lucrurile pe care le 

are, ci trebuie să se asigure că este lipsit complet de păcat. 

Faptul că Legea lui Dumnezeu este atât de strictă în cerințele ei 

este un adevăr care stă la temelia întregului raționament al lui Pavel 

privitor la modalitatea de justificare. El dovedește că Neamurile au pă-

cătuit împotriva legii scrise în inimile lor, și că Evreii au încălcat Legea 

revelată în Scripturile lor; atât Evreii cât și Neamurile, deci, sunt sub 

păcat, și întreaga omenire este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Astfel, 

concluzionează el, nimeni nu poate fi justificat înaintea Lui prin faptele 

Legii. Totuși, în raționamentul lui nu se află nicio forță anume, cu ex-

cepția celei care vine din prezumția că Legea cere ascultarea perfectă. 

Dar cât de mulți sunt aceia care recunosc fără ezitare că sunt păcătoși, 

dar depind de faptele lor în ce privește acceptarea lor înaintea lui Dum-

nezeu! Ei nu văd nicio inconsecvență între recunoașterea păcatului și 

așteptarea lor de a fi justificați prin fapte. Motivul este că ei se bizuie 

pe un principiu total diferit de cel adoptat de apostol: ei presupun că 

Legea poate fi satisfăcută prin ascultarea lor foarte imperfectă. Pavel 

pleacă de la ideea că Dumnezeu cere conformarea perfectă față de voia 

Lui, că mânia Lui este descoperită împotriva oricărei necinstiri a lui 

Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. De aceea, pen-

tru El, este de ajuns că oamenii au păcătuit deja, pentru a dovedi că ei 

nu pot fi justificați prin faptele lor. Nu este vorba despre cât de mult ar 

fi putut păcătui, mai mult sau mai puțin, căci în această privință nu 

există nici o diferență, întrucât „toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava 

lui Dumnezeu” (Romani 3:23). 

Deși atât de clar prezentată în Scriptură, această doctrină a ajuns 

să fie considerată de oameni ca fiind prea severă. Ei își imaginează că 

faptele lor bune vor fi comparate cu faptele rele și că vor fi cumva răs-

plătiți sau pedepsiți în funcție de cât de multe sunt unele sau altele; sau 
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că păcatele dintr-o parte a vieții ar putea fi ispășite de faptele bune din 

altă parte a ei; sau că ar putea scăpa printr-o simplă mărturisire cu 

gura și prin pocăință vagă. Dacă s-ar considera pe ei înșiși ca fiind sub 

vreo lege omenească, n-ar putea să accepte astfel de așteptări. Nicio 

lege omenească nu este administrată așa cum oamenii par să spere că 

va fi administrată Legea lui Dumnezeu. Cel ce fură sau ucide – chiar 

dacă ar face asta o singură dată, chiar dacă își mărturisește fapta și se 

pocăiește, chiar dacă face oricâte acte de caritate – nu este cu nimic mai 

puțin un hoț și un ucigaș. Legea nu poate să se aplice în funcție de po-

căința și reformarea lui. Dacă el fură sau ucide, Legea îl condamnă. Jus-

tificarea prin Lege este imposibilă pentru el. Legea lui Dumnezeu se 

aplică până și celor mai tainice dorințe ale inimii. Ea condamnă orice 

este rău prin natura lui. Dacă un om încalcă această regulă perfectă a 

dreptății, s-a terminat cu justificarea prin Lege; el a eșuat deja să as-

culte de condițiile ei, iar Legea nu poate decât să îl condamne. A-l jus-

tifica ar fi ca și cum am spune că el nu ar fi încălcat Legea în niciun fel. 

Cu toate acestea, oamenii cred că ei nu vor fi tratați utilizând prin-

cipiile stricte ale Legii. Aceasta este greșeala lor fatală. În acest aspect, 

ei se află în cel mai direct conflict cu Scriptura, care ne tratează plecând 

de la ideea constantă a supunerii noastre față de Lege. Sub stăpânirea 

lui Dumnezeu, această Lege strictă nu reprezintă nimic altceva decât 

perfecțiunea; este exercițiul neschimbător al perfecțiunii comporta-

mentului moral. Chiar și conștiința, când este corect iluminată și tre-

zită, este la fel de strictă ca și Legea lui Dumnezeu. Ea refuză să fie 

liniștită prin pocăință, reformare sau penitență46. Ea întărește orice po-

runcă și orice acuzare care vine de la Judecătorul nostru suprem și ne 

arată – la fel de simplu cum o fac însăși Scripturile – că justificarea 

printr-o ascultare imperfectă este imposibilă. Întrucât și conștiința este 

                                            
46 penitență – auto-pedepsire sau umilire pentru a arăta întristarea cauzată de păcat. 
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expusă greșelii, nu trebuie să ne bizuim pe mărturia ei în această pro-

blemă. Noi facem apel la Cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață clar că 

este imposibil ca un păcătos să fie justificat prin fapte, pentru că Legea 

cere ascultare perfectă. 

Al doilea argument al apostolului în a arăta că justificarea nu este 

prin fapte îl reprezintă mărturia Scripturilor Vechiului Testament. 

Această mărturie este prezentată în variate forme. În primul rând, așa 

cum susține apostolul, în baza principiului că Legea cere ascultarea per-

fectă, toate acele pasaje care susțin păcătoșenia universală a omului re-

prezintă tot atâtea afirmații ale doctrinei că ei nu pot fi justificați prin 

fapte. De aceea, el și citează pasaje ca acesta: „Nu este nici un om nepri-

hănit, niciunul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este 

nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, 

și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul 

măcar” (Romani 3:10-12). Prin faptul că afirmă că toți oamenii sunt pă-

cătoși, Vechiul Testament ne învață, în felul cum vede apostolul, că ei nu 

pot fi acceptați niciodată înaintea lui Dumnezeu în baza neprihănirii lor. 

A spune că un om este un păcătos este același lucru cu a spune că Legea 

îl condamnă – și, bineînțeles, că ea nu îl poate justifica. După cum vechile 

Scripturi sunt pline de afirmații ale păcătoșeniei omului, tot așa ele sunt 

pline de dovezi ale faptului că justificarea nu este prin fapte. 

Dar, în al doilea rând, Pavel citează mărturia afirmativă directă 

pentru a susține această doctrină. În Psalmi este scris, „Nu intra la ju-

decată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea 

Ta” (Psalmii 143:2). El citează adesea acest pasaj, și din aceeași catego-

rie sunt toate acele pasaje care vorbesc despre insuficiența sau lipsa de 

valoare a neprihănirii omenești înaintea lui Dumnezeu. 

În al treilea rând, apostolul se referă la acele pasaje care implică 

doctrina pe care el o apără; adică la acelea care vorbesc despre accep-
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tarea oamenilor înaintea lui Dumnezeu în baza principiului harului, fi-

ind ceva pe care ei nu îl merită și pe care nu îl pot clama în niciun fel 

ca fiind datorat lor. Aceasta a fost ideea pe care el a avut-o în minte 

când s-a referit la limbajul lui David: „Ferice de aceia ale căror fărăde-

legi sunt iertate, și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul, că-

ruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” (Romani 4:7-8). Faptul că un 

om este iertat implică ideea că el este vinovat, iar faptul că el este vi-

novat implică ideea că justificarea sa nu poate să se bazeze pe caracte-

rul sau comportamentul său. Cu greu poate să își imagineze cineva că, 

având înaintea ochilor o astfel de doctrină, ar mai putea fi negată ideea 

că toate Scripturile sunt înțesate, de la început și până la sfârșit, de 

condamnări ale doctrinei justificării prin fapte. Orice mărturisire cu 

penitență a păcatelor, orice apel la îndurarea lui Dumnezeu reprezintă 

o renunțare la orice fel de merit personal, o declarație că speranța celui 

penitent nu se poate bizui pe nimic din ce poate face el. Și astfel de 

mărturisiri și apeluri sunt cu adevărat făcute adesea de aceia care încă 

se bizuie pe faptele lor bune sau pe neprihănirea lor, atunci când vor 

să fie primiți de Dumnezeu. Totuși, aceasta nu invalidează argumentul 

apostolului. Ea doar ne arată că astfel de persoane au o concepție dife-

rită asupra a ceea ce este necesar pentru justificarea lor, prin compa-

rație cu învățătura susținută de apostol. Ei presupun că cerințele Legii 

sunt atât de joase încât, chiar dacă ei sunt păcătoși și au nevoie de ier-

tare, totuși ei încă pot să împlinească ceea ce Legea le cere. Dar Pavel 

își susține învățătura plecând de la faptul că Legea cere ascultarea per-

fectă, și de aceea orice mărturisire a păcatului sau orice apel la îndurare 

implică o renunțare la justificarea prin Lege. Legea nu acceptă nimic în 

afara ascultării, ca fiind baza acceptării omului înaintea lui Dumnezeu. 

Dacă Scriptura spune că suntem acceptați prin credință, atunci ea 

spune că nu suntem acceptați în baza ascultării. 
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Fragment din The Way of Life,                                                                                                   

(Philadelphia: American Sunday School Union, 1841). 

 

Noi spunem că omul este justificat prin credință nu pentru că această credință este 

meritorie în a ne aduce justificarea prin valoarea ei, ci pentru că ea este instru-

mentul prin care obținem fără plată neprihănirea lui Hristos.—John Calvin 

Dacă doctrina justificării ar fi pierdută, s-ar pierde întreaga învățătură creștină... 

Biruința lui Hristos este o victorie asupra Legii, păcatului, asupra firii noastre pă-

mântești, asupra lumii, diavolului, morții, Iadului și asupra tuturor relelor; iar 

această victorie a Lui a transferat-o nouă. Chiar dacă acești tirani, vrăjmașii noștri, 

ne acuză și ne îngrozesc, ei nu ne pot duce la disperare și nu ne pot condamna, căci 

Hristos, pe care Dumnezeu Tatăl L-a înviat dintre cei morți, este biruitor peste ei, 

și El este neprihănirea noastră. De aceea „mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 

ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos” (1 Corinteni 15:57). Amin.                 

— Martin Luther 

Dacă ai scoate condamnarea din Evanghelie, ai pune condamnarea asupra ta! Ceea 

ce te va condamna nu este Evanghelia, ci faptul că tu o respingi. —Charles Spurgeon  
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20 
JUSTIFICAREA ESTE                    

UN ACT LEGAL 
 

CHARLES HODGE 
 

Prin a afirma că justificarea este un act legal, reformatorii au in-

tenționat în primul rând să nege doctrina romano-catolică a justificării 

subiective47, adică acea justificare care constă într-un act al lui Dumne-

zeu care îl face pe păcătos sfânt într-un mod subiectiv. Romano-catoli-

cii confundă astfel sau aduc împreună justificarea și sfințirea. Ei defi-

nesc justificarea ca fiind „iertarea de păcat și infuzarea48 noilor obice-

iuri ale harului”. Prin iertarea de păcat, ei înțeleg nu doar iertare, ci și 

îndepărtarea oricărei fațete a naturii păcatului din suflet. De aceea, jus-

tificarea, pentru ei, este pur subiectivă, constând în distrugerea păca-

tului și infuzarea sfințeniei în om. 

În opoziție față de această doctrină, reformatorii au susținut că, 

prin justificare, Scripturile înțeleg ceva diferit de sfințire; că cele două 

daruri, deși inseparabile, sunt distincte, și că justificarea, în loc să fie 

un act eficace de schimbare a caracterului interior al păcătosului, este 

                                            
47 subiectivă – care are de-a face cu ceea ce se află în interiorul cuiva. 
48 a infuza – a umple sau a determina umplerea cu ceva. 
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un act declarativ, prin care este anunțată și stabilită relația lui față de 

Lege și față de dreptatea lui Dumnezeu.  

În al doilea rând, simbolurile49 Reformei ne învață la fel de explicit 

că justificarea nu înseamnă doar iertare și restaurare. Ea include ierta-

rea, dar și o declarație că cel credincios este drept sau neprihănit îna-

intea Legii. El are dreptul de a apela la o neprihănire care satisface în 

mod complet cerințele Legii.  

De aceea, în al treilea rând, exprimate în mod afirmativ, acele sim-

boluri ne învață că justificarea reprezintă un act juridic sau legal, adică 

un act al lui Dumnezeu în calitate de Judecător, care acționează în con-

formitate cu Legea și prin care îl declară pe păcătos drept. El implică 

faptul că Legea nu îl mai condamnă, ci îl achită de pedeapsă și îl declară 

ca având drept la viața veșnică.  

În acest aspect, ambiguitatea cuvintelor poate da naștere confuzii-

lor, așa cum este în alte cazuri. Termenul grecesc dikaios și cuvântul 

neprihănit au două semnificații distincte. Uneori, ele fac referire la ca-

racterul moral. Când spunem că Dumnezeu este neprihănit, sensul este 

că El este drept. El nu are nici o imperfecțiune morală. Așa că, atunci 

când spunem că un om este neprihănit, în general vrem să spunem că 

el este drept și onest; că este și face ceea ce trebuie să fie și să facă. În 

acest sens, cuvântul exprimă situația unui om în ce privește regula de 

comportament moral. În alte situații, însă, aceste cuvinte nu se referă 

la caracterul moral, ci la situația unui om în ce privește dreptatea. În 

acest sens, un om este drept în ce privește satisfacerea cerințelor drep-

tății; altfel spus, un om este drept atunci când dreptatea nu are nimic 

împotriva lui, nimic care să îl acuze. Pilat a spus, „Eu sunt nevinovat de 

sângele neprihănitului acestuia” (Matei 27:24), adică al acestui om care 

                                            
49 simboluri – mărturisiri; crezuri; declarații de credință sumarizate. 
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este nevinovat, care nu poate fi învinuit de nimic care să justifice con-

damnarea lui la moarte. „Hristos, de asemenea”, spune apostolul, „a 

suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți”; 

cel inocent pentru cei vinovați (1 Petru 3:18; v. și Romani 2:13; Romani 

5:19). „Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au 

fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți 

vor fi făcuți neprihăniți”.  

De aceea, dacă luăm cuvântul neprihănit în cele două sensuri men-

ționate mai sus, când face referire la caracterul moral, ar fi o contra-

dicție să spunem că Dumnezeu îl declară pe păcătos neprihănit. Ar fi ca 

și cum am spune că Dumnezeu îl declară pe păcătos ca nefiind păcătos, 

pe cel rău ca fiind bun, pe cel păgân ca fiind sfânt. Dar dacă luăm cu-

vântul în sensul în care Scriptura îl folosește atât de des, în relație cu 

dreptatea Lui, atunci, când Dumnezeu îl declară pe păcătos neprihănit 

sau drept, El doar afirmă că vina lui este ispășită50, că dreptatea este 

împlinită, că el are neprihănirea pe care dreptatea o cere. Și aceasta 

este exact ceea ce Pavel spune, când afirmă că Dumnezeu îl „socotește 

pe păcătos neprihănit” (Romani 4:5). Dumnezeu nu îl declară pe cel 

păcătos a fi sfânt; El declară că, în ciuda păcătoșeniei personale și a 

lipsei de merite a păcătosului, el este acceptat ca fiind neprihănit în 

baza a ceea ce Hristos a făcut pentru el. 

Dovada doctrinei afirmate mai sus, anume că a justifica nu în-

seamnă nici doar a ierta și nici doar a face în mod inerent neprihănit 

sau bun pe cineva, stă în următoarele:  

Felul cum Scriptura prezintă această învățătură: 1. Prin utilizarea uni-

formă a cuvântului a justifica în Scriptură [în Cornilescu – „a socoti nepri-

hănit” – n.tr.]. El nu este folosit niciodată în oricare dintre cele două sen-

suri, ci întotdeauna pentru a declara pe cineva drept sau neprihănit. Nici 

                                            
50 ispășire – satisfacerea dreptății sau achitarea pedepsei pentru o infracțiune. 
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nu este nevoie să cităm aici pasajele care dovedesc faptul că utilizarea 

aceasta este uniformă. Următoarele exemple, doar câteva dintre ele, sunt 

de ajuns. „Când doi oameni se vor certa între ei, să se înfățișeze la judecată 

și să fie judecați. Să fie considerat drept cel nevinovat, iar cel vinovat să fie 

condamnat” (Deuteronom 25:1, NTR). „Eu oricum nu-l voi considera drept 

pe cel vinovat” (Exod 23:7, NTR). „Care pentru mită îl achită pe cel vino-

vat” (Isaia 5:23, NTR). „Cel ce îndreptățește pe cel rău” este „o urâciune 

înaintea Domnului” (Proverbe 17:15, NTR). „Dar el, care voia să se justi-

fice” (Luca 10:29, NTR). „Voi încercați să vă îndreptățiți pe voi înșivă îna-

intea oamenilor” (Luca 16:15, NTR). „Totuși înțelepciunea este îndreptă-

țită prin faptele ei” (Matei 11:19, NTR). „Omul nu este socotit neprihănit, 

prin faptele Legii” (Galateni 2:16). „Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți 

prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har” (Galateni 5:4). As-

tfel, oamenilor li se spune să Îl justifice pe Dumnezeu [în sensul recunoaș-

terii dreptății Lui – n.tr.]: „S-a mâniat pentru că acesta se îndreptățea pe 

sine înaintea lui Dumnezeu, [în loc să îndreptățească pe Dumnezeu – cf. 

KJV]” (Iov 32:2). „Tu ești găsit drept când vorbești” (Psalmii 51:4). „Tot 

poporul care L-a auzit, chiar și colectorii de taxe, au recunoscut dreptatea 

lui Dumnezeu” (Luca 7:29, NTR). Singurul pasaj din Noul Testament unde 

cuvântul neprihănit [gr., dikaioo] este folosit într-un sens diferit este Apo-

calipsa 22:11, „Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără pri-

hană”. Chiar dacă sensul din acest pasaj este indubitabil, acest singur caz 

nu are forța de a determina utilizarea constantă a cuvântului. 

Folosirea acestui cuvânt în viața de toate zilele este corectă și uni-

formă, în linie cu ceea ce și Biblia afirmă. Cuvântul exprimă întot-

deauna o judecată, fie a minții, ca atunci când cineva justifică pe un 

altul pentru comportamentul acestuia, fie oficial, precum cea a unui 

judecător. Dacă acesta este sensul comun al cuvântului, ar trebui să 

dăm la o parte orice controversă cu privire la natura justificării. Sun-

tem obligați să luăm cuvintele Scripturii în sensul lor clar. Și, de aceea, 

atunci când Biblia spune că „Dumnezeu îl justifică pe cel credincios”, 
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noi nu avem libertatea să spunem că aceasta înseamnă că El îl iartă sau 

îl sfințește. Tot ce putem spune este că aceasta înseamnă doar că El îl 

declară drept pe un astfel de om. 

Justificarea este opusul condamnării: 2. Acest lucru este și mai evi-

dent dacă ne uităm la antiteza dintre condamnare și justificare. Con-

damnarea nu este opusul iertării sau reformării. A condamna înseamnă 

a declara vinovat sau vrednic de pedeapsă. A justifica înseamnă a de-

clara nevinovat, sau a institui acea dreptate care nu cere pedeapsă, ori 

a declara că persoana în cauză nu poate fi condamnată pe drept. Așa-

dar, când apostolul spune, „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei 

ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1), el declară că aceștia sunt absolviți 

de vină; că pedeapsa Legii nu poate fi aplicată lor pe drept. „Cine”, în-

treabă el apoi, „va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dum-

nezeu este Acela, care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos 

a murit!” (Romani 8:33-34). Împotriva aleșilor în Hristos nu poate fi 

adus niciun motiv de condamnare. Dumnezeu îi declară drepți și, de 

aceea, nimeni nu îi poate face vinovați. Acest pasaj este cu siguranță 

decisiv împotriva justificării subiective de orice formă. Această opoziție 

dintre condamnare și justificare este familiară atât Scripturii, cât și vi-

eții de zi cu zi. „Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi” (Iov 

9:20). „Îl vei condamna tu pe Cel Drept?” (Iov 34:17, NTR) Dacă a con-

damna nu înseamnă a face pe cineva rău, nici a justifica nu înseamnă 

a face pe cineva bun. Și dacă condamnarea este un act de justiție, la fel 

este și justificarea. În condamnare, judecătorul pronunță sentința asu-

pra celui vinovat. În justificare, judecătorul pronunță sau declară per-

soana liberă de orice vină și îndreptățită să fie tratată ca neprihănită.  

Formele echivalente de exprimare: 3. Formele de exprimare utilizate 

alternativ pentru cuvântul „justificare” determină în mod clar natura ac-

tului. Astfel, Pavel vorbește despre faptul că „David numește fericit pe 

omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit” (Romani 
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4:6). A atribui neprihănire nu este totuna cu a ierta; nici nu înseamnă 

a sfinți. Ci înseamnă a justifica, adică a atribui neprihănire. Forma ne-

gativă în care este descrisă justificarea este la fel de importantă. „Ferice 

de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, și ale căror păcate sunt aco-

perite! Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” (Ro-

mani 4:7-8). Întrucât „a imputa păcatul” nu înseamnă niciodată și nu 

poate însemna a face pe cineva rău, tot așa declarația negativă de a „nu 

ține în seamă păcatul” nu poate avea semnificația de a sfinți. Și întrucât 

„a imputa păcatul” are sensul de a pune păcatul în contul cuiva și a-l 

trata în consecință, tot așa a justifica înseamnă a acorda, a pune nepri-

hănirea în contul cuiva și a trata acea persoană în consecință. „Dumne-

zeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca 

lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar 

cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singu-

rului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3:17-18).  

„Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, a venit o osândă, 

care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare 

a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața” 

(Romani 5:18). Pentru încălcarea poruncii de către Adam, asupra oa-

menilor a venit o sentință, o judecată, motiv pentru care tot o sentință 

„judecătorească” (justificare, gr. dikaiosis) este la mijloc atunci când 

este atribuită neprihănirea lui Hristos, sau, după cum se spune în ver-

setul 16 din același capitol, a fost o judecată care a adus condamnarea, 

o sentință de condamnare care a venit dintr-o singură neascultare; și a 

fost un dar fără plată spre justificare, o sentință sau hotărâre de justi-

ficare fără plată pentru multe greșeli. Nu se poate ca limbajul să fie mai 

clar de atât. Dacă o sentință de condamnare este un act juridic, atunci 

și justificarea este un act juridic.  

Afirmația doctrinară: 4. Caracterul legal al justificării este ilustrat 

și prin modalitatea în care doctrina aceasta este prezentată în Biblie. 
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Scriptura vorbește despre Lege, despre cerințele ei, despre pedepsele 

ei și despre păcătoși ca fiind aduși înaintea lui Dumnezeu, în Ziua Ju-

decății. Întrebarea este „Cum poate fi omul drept înaintea lui Dumne-

zeu?” Răspunsul la această întrebare determină întreaga metodă de 

mântuire. Întrebarea nu este, Cum poate un om să devină sfânt?, ci, 

Cum poate fi drept? Cum poate satisface el cerințele dreptății care este 

îndreptată împotriva lui? Este evident că, dacă Dumnezeu nu ar poseda 

atributul dreptății, dacă ceea ce noi numim dreptatea Lui nu constă de-

cât în bunăvoința Lui, atunci întrebarea nu mai are nici o relevanță: 

omului nu i se cere să fie drept pentru a fi mântuit. Nu există nicio 

cerință a dreptății care trebuie satisfăcută. Pocăința este tot ceea ce s-

ar cere drept condiție a restaurării în favoarea lui Dumnezeu. Sau orice 

declarație didactică sau manifestare a dezaprobării puternice a păcatu-

lui de către Dumnezeu ar deschide calea pentru iertarea sigură a păcă-

toșilor. Ori, dacă cerințele justiției ar fi ușor satisfăcute, dacă ascultarea 

parțială, imperfectă sau mustrările părintești ori penitențele auto-im-

puse ar fi suficiente pentru satisfacerea cerințelor, atunci păcătosul nu 

are nevoie să fie drept înaintea lui Dumnezeu, pentru a fi mântuit. Dar 

sufletul omului cunoaște intuitiv51 că acestea sunt refugii ale minciunii. 

El știe că există un astfel de atribut – al dreptății – la Dumnezeu. Cu-

noaște că cerințele dreptății sunt inexorabile52 pentru că ele sunt 

drepte. Știe că nu poate fi mântuit până nu este justificat, și că nu poate 

fi declarat drept câtă vreme cerințele dreptății nu sunt satisfăcute pe 

deplin. Orice perspective inferioare acesteia cu privire la răutatea pă-

catului și cu privire la dreptatea lui Dumnezeu stau la baza tuturor ve-

derilor false cu privire la această măreață doctrină.  

Argumentul apostolului din Epistola către Romani: Apostolul în-

cepe discuția pe această temă de la ideea că dreptatea lui Dumnezeu, 

                                            
51 intuitiv – perceput în mod instinctual.  
52 inexorabil – incapabil de convingere. 
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scopul Lui de a pedepsi orice păcat, de a cere conformarea perfectă cu 

Legea Lui, sunt revelate din cer, adică sunt descoperite omului în așa 

fel încât niciun om, fie el Evreu, fie dintre Neamuri, să nu le poată nega 

(Romani 1:18).  

Oamenii, până și cei mai degradați păgâni, cunosc judecata dreaptă 

a lui Dumnezeu, că aceia care păcătuiesc sunt vrednici de moarte 

(1:32). Apoi, el dovedește faptul că toți oameni sunt păcătoși și, fiind 

păcătoși, sunt sub condamnare. Întreaga lume este „vinovată înaintea 

lui Dumnezeu” (3:19). Din acest punct, el concluzionează, pe cât de si-

gur am putea intui (pentru că în premisele discuției este inclusă con-

cluzia), că nicio ființă vie nu poate fi justificată înaintea lui Dumnezeu 

„prin faptele Legii”, adică în baza caracterului și comportamentului 

propriu. Dacă este vinovat, acel om nu poate fi declarat nevinovat sau 

drept. În argumentația lui Pavel, a justifica înseamnă a declara drept 

[sau neprihănit, cf. Cornilescu – n. tr.] Dikaios este termenul opus lui 

hupodikos, adică, a fi drept este opusul lui a fi vinovat. A declara vinovat 

înseamnă a condamna. A declara drept, adică nevinovat, înseamnă a 

justifica. Dacă un om neagă autoritatea Scripturii, este posibil ca el să 

poată nega realitatea că justificarea este un act al justiției divine. Dar 

este imposibil ca vreo persoană să poată spune că această învățătură n-

ar fi astfel prezentată în Biblie. 

După ce a prezentat că Dumnezeu este drept, adică faptul că El cere 

satisfacerea dreptății Sale și că oamenii sunt păcătoși și nu pot împlini 

în ei înșiși o astfel de cerință, apostolul anunță că o astfel de neprihă-

nire (sau dreptate) a fost furnizată și că ea este descoperită în Evan-

ghelie. Dar nu este vorba despre neprihănirea noastră, care ar fi o ne-

prihănire a Legii, ci neprihănirea lui Hristos, motiv pentru care este 

neprihănirea lui Dumnezeu, în virtutea și în baza căreia Dumnezeu 

poate fi drept și totuși să îl declare drept pe păcătosul care crede în 
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Hristos. Atâta vreme cât Biblia există, acest lucru va rămâne ca o afir-

mație simplă a ceea ce Pavel afirmă a fi metoda mântuirii. Oamenii pot 

să se certe cu privire la ce semnificație are afirmația lui Pavel, dar este 

clar ce spune el.  

Argumentul provenind din fundamentul justificării: 5. Natura jus-

tificării este determinată de fundamentul ei. Sigur că acest lucru anti-

cipează un alt aspect al acestei teme, dar aici vine la momentul potrivit. 

Dacă Biblia ne arată că fundamentul justificării, motivul pentru care 

Dumnezeu anulează vinovăția și pedeapsa Legii pentru noi și ne ac-

ceptă drept neprihăniți înaintea Sa este ceva care vine din afara noas-

tră, ceva făcut pentru noi și nu ceva făcut sau experimentat de noi, 

atunci, prin consecință, justificarea nu este subiectivă. Ea nu constă din 

infuzarea neprihănirii sau din a face complet sfântă persoana justifi-

cată. Dacă această „cauză formală” a justificării noastre ar sta în bună-

tatea noastră, atunci noi am fi justificați datorită a ceea ce suntem noi. 

Dar Biblia ne învață că niciun om nu poate fi justificat pentru ceea ce 

el este. El este în fapt condamnat pentru ceea ce este și pentru ce face. 

El însă este justificat pentru ceea ce Hristos a făcut pentru el.  

Argumentul imutabilității Legii: 6. Doctrina că justificarea constă 

pur și simplu în iertare și, prin consecință, în restaurare, prezumă că 

Legea divină este imperfectă și schimbătoare. În guvernele omenești, 

este adesea considerat corect și drept ca oamenii condamnați pe drept 

la pedeapsa legii să poată fi iertați, în funcție de circumstanțe. Legile 

omenești trebuie să aibă un caracter general. Ele nu pot acționa la fel 

în absolut toate circumstanțele. Punerea lor în aplicare adesea necesită 

eforturi mari sau chiar nedreptate. Judecățile omenești pot, de aceea, 

să fie incorecte. Dar nu același lucru se poate spune despre Legea di-

vină. Legea Domnului este perfectă și, fiind perfectă, ea nu poate fi oco-

lită. Ea nu cere nimic în plus. Ea nu amenință pe nimeni cu privire la 

lucruri care nu sunt necesare. În fapt, ea este propriul executor. Păcatul 
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este pedepsit cu moartea (Romani 8:6). Dreptatea lui Dumnezeu face 

ca pedeapsa să fie la fel de inseparabilă de păcat pe cât este viața de 

sfințenie. Pedeapsa Legii este neschimbătoare și nu poate fi în niciun 

chip înlăturată, după cum porunca nu poate fi abolită. De aceea, Scrip-

tura ne învață pretutindeni că, prin justificarea păcătosului, nu are loc 

o relaxare a pedepsei. Nu există nicio punere deoparte sau o ignorare a 

cerințelor Legii. Noi suntem eliberați de Lege, dar nu prin anularea ei, 

ci prin punerea ei în aplicare (Galateni 2:19). Suntem eliberați de Lege 

prin trupul lui Hristos (Romani 7:4). Luând locul nostru, Hristos a pur-

tat păcatele noastre în trupul Lui, pe cruce (1 Petru 2:24). A șters zapi-

sul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, 

și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce (Coloseni 2:14). De aceea, noi nu mai 

suntem sub Lege, ci sub har (Romani 6:14). Astfel de reprezentări sunt 

nepotrivite cu teoria care presupune că Legea poate fi ignorată, că res-

taurarea păcătoșilor în favoarea și părtășia lui Dumnezeu nu cere sa-

tisfacerea cerințelor ei, că cel credincios este iertat și adus din nou în 

părtășie cu Dumnezeu la fel cum un hoț sau falsificator este iertat și 

restaurat în ce privește drepturile sale civile prin decizia instanțelor 

omenești. Acest lucru este împotriva Scripturii. Dumnezeu este drept 

în actul de justificare a păcătosului. El acționează în acord cu dreptatea.  

Se vede că orice aspect al acestei discuții conduce la întrebarea: 

Există așadar un atribut al lui Dumnezeu denumit dreptatea Lui? Dacă 

dreptatea înseamnă doar „bunăvoință ghidată de înțelepciune”,  atunci 

justificarea nu există. Ceea ce creștinii evanghelici ar trebui să caute în 

astfel de situație ar fi doar iertarea sau sfințirea. Dar dacă Dumnezeu, 

așa cum ne spun Scripturile și cum confirmă conștiințele noastre, este 

un Dumnezeu drept, neschimbător în dreptatea Lui după cum este nes-

chimbător în bunătatea și adevărul Lui, atunci nu poate exista iertare 

pentru pedeapsa păcatului cu excepția ispășirii, și nu poate exista jus-

tificare cu excepția situației când dreptatea este satisfăcută. De aceea, 

justificarea trebuie să fie un act de justiție, și nu o simplă iertare ori 
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infuzarea neprihănirii. Aceste doctrine se susțin una pe cealaltă. Ceea 

ce Biblia ne învață despre dreptatea lui Dumnezeu dovedește că justifi-

carea reprezintă o declarare juridică a faptului că dreptatea a fost îm-

plinită. Iar ceea ce Biblia ne învață cu privire la natura justificării do-

vedește că, în Dumnezeu, dreptatea este mai mult decât bunăvoință. 

 

Fragment din Charles Hodge, Systematic Theology, Vol. III Soteriology. 

 

Începutul ultimei lucrări a lui Dumnezeu în acest loc s-a petrecut în astfel de cir-

cumstanțe încât nu pot să nu privesc la ea ca la o mărturie remarcabilă a susținerii 

de către Dumnezeu a doctrinei justificării exclusive prin credință. La acel moment, 

în vreme ce eram puternic mustrat pentru că apăram de la amvon învățătura jus-

tificării, și chiar când vedeam cu ochii mei tolerarea abuzului deschis asupra aces-

teia, lucrarea lui Dumnezeu a izbucnit în mod minunat printre noi, iar sufletele au 

început să se adune la Hristos, ca singurul Mântuitor în a Cărui neprihănire au 

nădăjduit să fie justificați. Așa că aceasta a fost doctrina pe care lucrarea a fost 

întemeiată, după cum este evident că ea a și continuat pe tot parcursul ei.                       

—Jonathan Edwards 

Așadar, justificarea vine la cei păcătoși ca un pur act al harului, a cărei temelie se 

găsește în neprihănirea lui Hristos. Modalitatea practică prin care aceasta se pe-

trece este credința. Păcătosul Îl crede pe Dumnezeu și crede că Hristos este trimis 

de Dumnezeu, și Îl ia pe Hristos Isus spre a-i fi singura nădejde și sursă de încre-

dere și, prin acest act, el devine un suflet justificat.—Charles Spurgeon 
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21 
SINGURUL FUNDAMENT 
IMEDIAT AL JUSTIFICĂRII 

 

JAMES BUCHANAN 
 

Mulți oameni au recunoscut că justificarea păcătoșilor este legată 

de lucrarea de mijlocire a lui Hristos ca fiind cauza ei meritorie, dar ei 

au negat că ea se fundamentează pe neprihănirea Lui ca singură și ime-

diată temelie. Ei nu s-au aventurat până acolo încât să dea deoparte cu 

totul meritele Sale sau să spună că lucrarea Sa răscumpărătoare nu a 

avut nicio influență în obținerea iertării și a acceptării noastre înaintea 

lui Dumnezeu. Dimpotrivă, au mărturisit public că cinstesc meritele lui 

Hristos prin a recunoaște atât faptul că ele sunt indispensabile cât și că 

au o eficacitate sigură, dar doar în calitate de mijloace pentru obținerea 

pentru noi a acelor termeni ai mântuirii și a acelei măsuri de har care 

ar face posibil ca noi să fim apoi justificați prin ascultarea noastră per-

sonală; în același timp, ei au respins cu totul ideea că neprihănirea Lui 

este sau poate să fie pusă în contul nostru. Alții au admis o imputare 

reală și importantă – dar parțială și imperfectă – a neprihănirii Lui și 

au limitat-o la meritele ascultării Sale pasive, deosebind-o de asculta-

rea Sa activă, prin aceasta făcând ca justificarea noastră să se bazeze 

parțial pe jertfa Sa ispășitoare și parțial pe sfințenia noastră personală 

în inimă și viață. De aceea, este necesar să arătăm că neprihănirea Lui 
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– luată în considerare ca întregul merit al lucrării Sale mijlocitoare – 

este nu doar cauza meritorie, ci și fundamentul necesar al justificării 

noastre, și, în acest sens, să cercetăm care este acea neprihănire exclu-

sivă prin care putem fi justificați, de ce ni se spune că este neprihănirea 

lui Dumnezeu sau meritul lui Hristos, și cum ajunge ea să fie a noastră, 

spre justificarea noastră. 

1) Neprihănirea care este fundamentul justificării păcătosului este 

prezentată sau descrisă în Scriptură prin diverși termeni, astfel că na-

tura ei poate fi determinată prin a compara acești termeni între ei și 

apoi prin a ne asigura dacă există vreo neprihănire la care toți acești 

termeni se aplică în mod egal și în care coincid toți în plinătatea sem-

nificațiilor lor luate împreună. 

Această neprihănire este denumită în Scriptură „neprihănirea lui 

Dumnezeu”, „neprihănirea lui Hristos”, „neprihănirea Aceluia”, „ascul-

tarea Lui”, „hotărârea de neprihănire care dă viața”, „neprihănirea care 

vine din” sau „prin credință”, „neprihănirea lui Dumnezeu, fără Lege”, 

și „neprihănirea pe care Dumnezeu o dă fără fapte” (lit. KJV). Vom des-

coperi că, chiar dacă aceste expresii variate descriu diferitele aspecte și 

relații dintre aceste aspecte ale justificării, ele toate sunt folosite cu re-

ferire la aceeași neprihănire – anume că există o singură neprihănire 

în care sunt centrate toate, după cum multe raze distincte converg către 

același punct central, chiar dacă fiecare dintre ele are o semnificație 

distinctă – și că nu există nicio altă neprihănire la care să fie aplicate 

sau în care să își găsească o explicație adecvată. 

În primul rând, ea este denumită clar ca fiind „neprihănirea lui 

Dumnezeu”. Prin acest nume, ea se deosebește de neprihănirea omului 

și chiar este contrastantă acesteia în materie de fundament al justifică-

rii. Ne este prezentată ca o neprihănire dumnezeiască, și asta în condi-

țiile în care orice neprihănire omenească iese complet din calcul. Mai 
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întâi, apostolul dovedește că „nimeni nu va fi socotit neprihănit înain-

tea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a 

păcatului”, după care introduce în discuție o neprihănire complet dife-

rită: „Dar acum neprihănirea lui Dumnezeu s-a arătat, fără Lege ... și 

anume, neprihănirea lui Dumnezeu care este dată prin credința în Isus 

Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred” (Romani 3:20-21, cf. lit. 

KJV). El contrastează cele două mari revelații – descoperirea mâniei, 

care vine prin Lege, și descoperirea neprihănirii, care vine prin Evan-

ghelie: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei 

necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor”, 

dar „Evanghelia lui Hristos… este puterea lui Dumnezeu spre mântui-

rea fiecăruia care crede …căci în ea este descoperită neprihănirea lui 

Dumnezeu” (Romani 1:16-18, Cornilescu, lit. KJV). Și, în propria situa-

ție, apostolul renunță cu totul la neprihănirea personală ca fiind fun-

damentul acceptării și nădejdii lui: „ca să câștig pe Hristos, și să fiu 

găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci 

aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o 

dă Dumnezeu, prin credință” (Filipeni 3:8-9). Cele două neprihăniri nu 

doar că sunt distincte, ci diferite; și nu doar diferite, ci direct opuse sau 

reciproc excluse în ceea ce privește fundamentul justificării, și aceasta 

atât de mult încât omul care este justificat prin una dintre ele nu mai 

poate fi justificat prin cealaltă. Dacă neprihănirea omului este sufici-

entă, atunci neprihănirea lui Dumnezeu este inutilă. Dacă neprihănirea 

lui Dumnezeu este necesară, atunci nu mai este loc pentru neprihănirea 

omului. Nu poate exista nici conciliere și nici compromis între cele 

două, așa încât să se poată admite ideea de combinație între ele când 

vine vorba de fundamentul siguranței acceptării omului de către Dum-

nezeu. Cele două neprihăniri reprezintă două metode de justificare ce 

sunt opuse una alteia în mod ireconciliabil – una este prin har, cealaltă 

prin fapte: „Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu 

ca un har, ci ca ceva datorat; pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în 
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Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este 

socotită ca neprihănire” (Romani 4:4-5). „Și dacă este prin har, atunci 

nu mai este prin fapte; altminteri harul n-ar mai fi har. Și dacă este 

prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă” 

(Romani 11:6). 

Dacă înțelegem motivul pentru care ea este denumită „neprihăni-

rea lui Dumnezeu”, trebuie să păstrăm în minte faptul că, în context, 

ni se vorbește despre o manifestare în două aspecte a neprihănirii, în 

crucea lui Hristos: anume în primul rând o manifestare a neprihănirii 

lui Dumnezeu, Tatăl, în faptul că a cerut satisfacerea dreptății Sale și 

aplicarea pedepsei pentru păcat; și la aceasta se referă apostolul când 

spune că „pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința 

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

așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel 

ce crede în Isus” (Romani 3:35-36). În al doilea rând, a existat o lucrare 

de dreptate prin Dumnezeu Fiul – dreptatea Sa ispășitoare ca Răscum-

părător al poporului Lui, când El „S-a făcut ascultător până la moarte, și 

încă moarte de cruce”, devenind astfel „sfârșitul Legii, pentru ca oricine 

crede în El, să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). Dar acestea două 

– neprihănirea lui Dumnezeu, care a fost arătată, și neprihănirea lui Hris-

tos, care a fost adusă prin cruce – chiar dacă ele sunt distincte, nu pot fi 

separate, căci ele sunt indisolubil unite în unul și același act de ispășire. Și 

în timp ce neprihănirea revelată spre justificarea noastră poate fi denu-

mită „neprihănirea lui Dumnezeu”, făcând însă referire, într-o anumită 

măsură, la ambele neprihăniri, ea constă în mod concret în meritul jertfei 

ispășitoare și ascultării perfecte a lui Hristos, întrucât acestea au fost ofe-

rite de El în calitate de Înlocuitor și Reprezentant al nostru. 

Aceeași neprihănire denumită „neprihănirea lui Dumnezeu” este 

numită și „neprihănirea lui Hristos”. Noi primim „o credință de același 

preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru 
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Isus Hristos”; sau, cum mai poate fi tradus, „prin neprihănirea Dum-

nezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:1). „Iată Nu-

mele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră” (Ieremia 23:6). 

El este numit astfel în baza neprihănirii pe care a obținut-o pentru noi 

prin ascultarea Sa până la moarte, căci această neprihănire este legată 

în mod expres de lucrarea Sa mijlocitoare. „Domnul a voit, pentru drep-

tatea Lui, să vestească o lege mare și minunată” (Isaia 42:21). Prin su-

ferințele și ascultarea Lui în locul nostru, El a împlinit Legea în ce pri-

vește atât poruncile cât și pedepsele ei, iar acum El este „sfârșitul Legii, 

pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea”, în timp ce 

neprihănirea Lui este identificată drept „neprihănirea lui Dumnezeu”, 

față de care evreii necredincioși au refuzat să se supună, vrând să își 

afișeze, contrastant, neprihănirea lor, o neprihănire pretinsă ca fiind 

făcută în baza faptelor Legii (Romani 10:3-4). 

2) Această neprihănire – fiind meritul unei lucrări și nu o simplă tră-

sătură de caracter – poate deveni a noastră prin a ne fi pusă în cont, dar 

nu ne poate fi dată prin infuzare; și trebuie, prin urmare, ca ea să continue 

să aparțină în primul rând și, într-un aspect important, exclusiv Aceluia 

prin care această lucrare a fost făcută. 

Această afirmație este alcătuită din trei lucruri distincte, care sunt 

în ele însele răspunsul la multe erori doctrinare care izvorăsc dintr-o 

confuzie prevalentă privitoare la întreaga doctrină legată de imputare. 

Apoi, poate fi util să le analizăm pe rând pe fiecare dintre ele, în ce 

privește dovezile de care ele depind. 

În primul rând, neprihănirea este fundamentul justificării, în cali-

tate de merit al lucrării făcute și împlinite de Hristos pentru poporul 

Lui, ea putând aparține lor prin actul de imputare sau de punere a ei în 

contul lor. Această afirmație poate fi cu greu negată, în cazul în care 

meritul lucrării Lui, împlinită odată pentru totdeauna, ar fi deosebit 

dintr-o calitate inerentă și constantă a caracterului Lui, și dacă această 
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lucrare ar fi privită cu adevărat ca fiind făcută și împlinită în contul 

altora, de Acela care a acționat ca Substitut și Garant al lor, căci meritul 

unuia nu poate vreodată sau în vreo circumstanță să devină disponibil 

spre beneficiul altora, cu excepția situației când acesta este pus în con-

tul lor. El nu poate deveni al lor prin infuzare, acest lucru fiind evident 

prin însăși natura situației. Meritul unuia poate fi dăruit sau pus în 

contul altuia; dar cum se poate ca meritul vreunei fapte să fie infuzate 

altei persoane, ca fiind trăsătură de caracter sau sfințenie, dincolo de 

îndoială, a acelei persoane? Dar când afirmăm că neprihănirea lui Hris-

tos sau meritul lucrării Sale mijlocitoare poate deveni al nostru prin a 

ne fi pus în cont, suntem întâmpinați cu afirmația opusă – că nu ar fi 

existat niciun merit în lucrarea Sa sau că lucrarea Lui nu s-a făcut în 

numele altora, lucruri care sunt singurele elemente importante în 

această situație – însă criticismul biblic uită să folosească termenul 

„imputare”, cu excepția situației când este aplicat trăsăturilor și acțiu-

nilor personale. „Nu există nicăieri în Scriptură”, zic unii, „vreo situație 

în care păcatul unui om sau neprihănirea lui să fie prezentate ca fiind 

puse în contul alteia … Nu există nimic în Biblie care să spună că păca-

tul lui Adam, sau neprihănirea lui Hristos, sunt puse în contul nostru; 

nu există nicio afirmație că păcatul vreunui om este vreodată imputat 

de Dumnezeu sau de om unui alt om … După ce am urmărit [verbele 

din ebraică și greacă] prin concordanțe, nu ezit să solicit măcar un 

exemplu al acestei învățături de oriunde din Biblie”53. 

Acestea sunt afirmații curajoase și par să implice o respingere a 

doctrinei justificării, ca și o critică a terminologiei prin care a fost pre-

zentată în mod obișnuit; dar în acest moment ne vom uita doar la cel 

de-al doilea aspect. Orice cititor al Bibliei poate descoperi fără ajutorul 

criticii teologilor – și lucrul acesta n-a fost vreodată negat, atât cât știm, 

de vreun teolog competent – că termenii despre care discutăm sunt 

                                            
53 Moses Stuart, Commentary on Romans, 1836. 
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aplicabili situațiilor în cauză, vorbesc despre lucrul care a fost anterior 

al altcuiva este pus în contul unei alte persoane – anume că un om, de 

exemplu, care este recunoscut și tratat drept neprihănit, este astfel, iar 

unul care este rău, este recunoscut și tratat în consecință. Dar întreba-

rea este: Se poate ca aceiași termeni să nu fie aplicabili în același mod 

altor situații, în care un lucru (neavut anterior) pus în contul unei per-

soane să fi aparținut alteia, și a devenit al primei persoane doar prin 

faptul că i-a fost pus în cont? Datoria lui Onisim pentru răul făcut față 

de Filimon nu putea fi cerută din mâna lui Pavel în mod personal, fiind 

a lui Onisim, dar Pavel a devenit responsabil de ea pur și simplu pentru 

că și-a asumat-o, punând-o în contul lui: „dacă ți-a adus vreo vătămare 

sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi 

plăti” (Filimon 1:18-19).   

În mod asemănător, El [Hristos] a fost făcut „păcat pentru noi, El, 

care nu a cunoscut păcatul” și „a purtat păcatele noastre în trupul Său 

pe cruce” – nu că El ar fi fost în vreun fel răspunzător pentru păcatele 

noastre, ci ele au devenit ale Lui prin punerea lor în contul Lui de către 

Dumnezeu și prin oferirea voluntară a Lui să ia locul nostru (2 Corin-

teni 5:21; 1 Petru 2:24). Dacă s-ar spune că simplul cuvânt a imputa 

(sau a pune în cont) nu s-ar folosi în acest caz, s-ar putea pune pro-

blema existenței unui alt termen care să exprime mai bine acest fapt, 

dacă am avea de-a face cu ceva real; și dacă acest termen nu este folosit 

într-o situație similară, când se spune despre Dumnezeu că „socotește 

neprihănit fără fapte” la fel de des cum se spune că El „socotește pe 

păcătos neprihănit”? (Romani 4:5-6).  

Într-adevăr, justificarea constă parțial din „non-imputarea” păca-

tului, care a aparținut personal păcătosului, și parțial din „imputarea” 

neprihănirii, care îi lipsea total înainte. Iar semnificația unuia poate fi 

dedusă din cea a celuilalt, în timp ce ambele sunt necesare pentru des-

crierea sensului deplin al justificării. De aceea, putem concluziona că 
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neprihănirea lui Hristos – fiind meritul unei lucrări realizate și finali-

zate – poate fi imputată spre justificarea poporului Lui, însă ea nu poate 

fi infuzată. 

În al doilea rând, neprihănirea lui Hristos, disponibilă spre benefi-

ciul poporului Lui, trebuie să devină a lor prin imputare și nu prin in-

fuzare. Majoritatea erorilor grosolane privitoare la justificare provin 

din concepții obscure sau greșite privitoare la natura  sau caracteristi-

cile imputării, și au izvorât fie din presupunerea că ea constă în infu-

zarea de calități morale, caz în care justificarea este confundată cu sfin-

țirea; fie din presupunerea că, dacă imputarea este diferită de infuzare, 

atunci ea ar fi fundamentată, cel puțin, pe calitățile morale care astfel 

devin inerente, caz în care justificarea are ca fundament obligatoriu o 

neprihănire personală, nu una provenită de la altcineva. Singura mo-

dalitate eficientă de a zdrobi din rădăcină aceste erori distrugătoare 

constă în a ne forma concepții clare despre ceea ce înseamnă cu adevă-

rat doctrina imputării, atât în ce privește păcatul cât și în ce privește 

neprihănirea. Iar metoda care are cele mai mari șanse să producă 

aceasta pare să constea din a lua cele trei situații de imputare care au 

fost afirmate de teologi și să le descoperim susținerea de către Scrip-

tură în mod expres - anume 1) că vinovăția primului păcat al lui Adam 

a fost pusă în contul urmașilor lui, 2) că vinovăția păcatelor noastre a 

fost pusă în contul lui Hristos, ca Substitut al nostru, și 3) că neprihă-

nirea Lui a fost pusă în contul nostru ca fundament obligatoriu al jus-

tificării noastre – și apoi să le comparăm una cu cealaltă, să eliminăm 

orice este non-necesar lor, și să concluzionăm ideea noastră generală 

despre imputare prin a include în ea numai ceea ce este comun acestor 

trei lucruri.  Întrucât fiecare dintre acestea trei constau dintr-un exem-

plu specific al aceleiași categorii generice de oameni, putem nădăjdui 

că, prin acest proces de comparare și sumarizare, vom ajunge la un 

rezultat corect și vom reține lucrurile care sunt esențiale pentru a des-

crie natura imputării, excluzând numai lucrurile care sunt particulare 
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fiecăreia dintre cele trei situații, ilustrând aceasta prin exemple. Proce-

dând astfel, va putea fi clar demonstrat că imputarea, fie că este vorba 

de imputarea păcatului, fie de cea a neprihănirii, nu constă din infuza-

rea calităților morale și nici nu este legată de aceasta. 

Să luăm cele trei situații privitoare la imputare care au fost menți-

onate și să le comparăm între ele. Descoperim că în două din cele trei, 

schimbarea caracterului moral însoțește invariabil sau are drept con-

secință imputarea, pentru că imputarea vinovăției lui Adam către ur-

mașii lui a fost legată de pierderea neprihănirii lor inițiale și de coru-

perea întregii lor naturi. Pe de altă parte, în același fel, imputarea ne-

prihănirii lui Hristos către poporul Lui este legată de regenerarea și 

sfințirea lor. Dar descoperim de asemenea că, în a treia situație – care 

este un exemplu la fel de real și complet ca și celelalte două – imputarea 

păcatelor noastre către Hristos nu a fost legată de nicio schimbare în 

caracterul Lui sfânt, și nici însoțită de infuzarea în El a celui mai mic 

rău moral. Oridecâteori întâlnim vorbindu-se despre imputare, în ceea 

ce privește lucrurile care o compun și care o însoțesc, nu o vedem nici 

măcar pe departe conectată invariabil cu infuzarea de calități morale. 

Descoperim iarăși că, în două din cele trei situații, modalitatea de lucru 

este atât de clar identificată și manifestată în mod personal, încât par-

tea căreia i se pune ceva în cont se presupune că nu a avut nicio parti-

cipare activă în acțiunea în sine, întrucât păcatele noastre au fost, în 

mod real și în sens deplin, imputate lui Hristos ca Substitut al nostru, 

însă El nu a participat în niciun fel la comiterea lor. În același fel, ne-

prihănirea Lui este imputată nouă pentru justificarea noastră, însă noi 

n-am participat în niciun fel alături de El în împlinirea lucrării pe care 

Tatăl I-a dat să o facă (Ioan 5:36). Apoi deducem că, în a treia situație 

– imputarea vinovăției lui Adam către urmașii lui este atât de departe 

de a implica participarea noastră în actul lui de neascultare, încât a 

presupune așa ceva ar merge până acolo încât ar distruge complet doc-
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trina imputării, prin a abandona distincția fundamentală dintre agen-

tul reprezentativ și cei pe care el i-a reprezentat. Descoperim iarăși că, 

în toate cele trei situații, imputarea, fie a păcatului, fie a neprihănirii, 

este fundamentată pe relația federală54 dintre unul și cei mulți – întru-

cât Adam a fost capul și reprezentantul rasei lui, iar Hristos Substitutul 

și Garantul poporului Său. Această relație poate fi cel mai bine descrisă 

ca echivalentă unei uniuni între ei, în virtutea căreia ei sunt considerați 

și tratați ca fiind, în anumite privințe, o singură persoană. Dar această 

uniune nu este una care să distrugă deosebirea dintre personalitățile 

lor sau care să amestece diferitele lor acțiuni, întrucât rămâne un ade-

văr că reprezentantul a fost în mod personal diferit de cei pe care i-a 

reprezentat, și că ascultarea sau neascultarea lui a fost propriul act și 

nu al lor, chiar dacă le este pus în cont acestora.  

Aceste câteva exemple pot fi suficiente pentru a ilustra doctrina 

generală a imputării și cea mai bună modalitate de a ajunge la o ima-

gine corectă a adevăratului ei înțeles. Ele arată că, în timp ce neprihă-

nirea lui Hristos, considerată ca merit al lucrării Sale mijlocitoare, 

poate deveni a noastră prin punerea ei în contul nostru (imputarea că-

tre noi), ea nu ne este totuși transmisă ca o calitate inerentă. Ne mai 

arată și că justificarea noastră, atâta cât depinde de acea neprihănire, 

nu ține de infuzarea calităților morale și nici nu se bizuie pe aceste ca-

lități, chiar și atunci când ar fi infuzate, ca fiind fundamentul ei. 

În al treilea rând, neprihănirea lui Hristos, luată în considerare ca 

merit al lucrării Sale mijlocitoare, continuă să aparțină pe vecie, chiar 

și atunci când este imputată nouă, în mod esențial și exclusiv Aceluia 

prin care această lucrare a fost realizată. Într-un sens, neprihănirea Lui 

nu poate fi niciodată a noastră: este a Lui, ca și cum ar fi fost produsă 

dintotdeauna de El; și este a noastră, numai în contextul în care ne este 

atribuită. Este a Lui, întrucât a fost meritul ascultării Sale personale; și 

                                            
54 federală – care ține de calitatea de reprezentant tipic, în urma sau în baza unui legământ. 
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este a noastră, dar numai pentru că provine de la El. El pretinde pose-

siunea exclusivă a ei, chiar și atunci când o atribuie poporului Său. În-

treg meritul este al Lui; dar numai atribuirea ei prin har este a noastră. 

 

Fragment din The Doctrine of Justification: An Outline of Its History in the Church and 

of Its Exposition from Scripture, publicată de editura The Banner of Truth Trust, 

www.banneroftruth.org 
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22 
INSTRUMENTUL                  

JUSTIFICĂRII 
 

ARTHUR W. PINK 
 

„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său ... cu atât mai mult acum, 

când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui ... fiindcă suntem socotiți                 

neprihăniți, prin credință” – Romani 3:24; 5:9; 5:1 

 

O explicare cuprinzătoare a doctrinei justificării cere ca fiecare 

dintre afirmațiile ei să fie interpretate în sensul lor scriptural și să fie 

combinate având în vedere relațiile adevărate dintre ele, formând un 

întreg armonios. Dacă aceste trei afirmații nu sunt deosebite cu grijă, 

se ajunge cu siguranță la confuzie. Dacă nu sunt avute permanent în 

vedere toate cele trei, vom ajunge în mod sigur la eroare. Fiecăreia tre-

buie să îi fie dată importanța cuvenită, însă niciuna dintre ele nu tre-

buie înțeleasă astfel încât să fie forțată anularea înțelesului celorlalte. 

Care este locul și influența precisă pe care credința o are în lucru-

rile importante care implică justificarea? Care este natura sau caracte-

rul exact al credinței justificatoare? În ce sens anume trebuie să înțelegem 

afirmația că suntem „justificați prin credință”? Și care este legătura dintre 
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această afirmație și învățătura care spune că noi suntem „socotiți nepri-

hăniți prin har” și „socotiți neprihăniți prin sângele Lui”? Aceste aspecte 

implică cea mai mare atenție.  

Natura credinței justificatoare trebuie să fie definită foarte precis 

astfel încât instrumentul ei particular să fie corect văzut, întrucât este 

ușor să greșim în acest aspect, prejudiciind onoarea și gloria lui Hris-

tos, care nu poate fi dată altuia – nici măcar credinței. 

Mulți așa-ziși predicatori au greșit în acest aspect, căci tendința 

obișnuită a naturii omenești este să își atribuie slava care aparține doar 

lui Dumnezeu. În timp ce unii au respins noțiunea nebiblică că am pu-

tea fi justificați înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre, totuși 

multe dintre aceleași persoane fac din credința lor propriul mântuitor.  

Și nu doar că unii au vorbit despre credință ca și cum ar fi o con-

tribuție pe care Dumnezeu o cere de la păcătos, cu ajutorul căreia să își 

croiască drumul către propria mântuire – ultimul bănuț necesar pentru 

a completa prețul răscumpărării lui; dar alții (care au râs de teologi și 

s-au lăudat cu înțelegerea lor superioară a lucrurilor lui Dumnezeu) au 

insistat că însăși credința este ceea ce ne face neprihăniți înaintea lui 

Dumnezeu, El considerând credința drept neprihănire. 

Un exemplu a cât de deplorabil se poate ajunge în lucrurile tocmai 

menționate poate fi găsit în comentariile asupra Romani 4 ale lui J.N. 

Darby, părintele mișcării Plymouth Brethren55: „Aceasta a fost credința 

lui Avraam. El a crezut promisiunea că el va fi tatăl multor națiuni, 

pentru că Dumnezeu vorbise, contând pe puterea lui Dumnezeu, glori-

ficându-L în acest fel, fără a pune sub semnul întrebării nimic din ceea 

ce El a spus, atunci când s-a uitat la circumstanțele vieții sale; de aceea, 

                                            
55 Plymouth Brethren – denominație înființată în Plymouth, Devon, Anglia, în anul 1831. Printre ei 

era pus un accent deosebit pe profețiile biblice şi pe A Doua Venire a lui Hristos. John Nelson 

Darby, un fost preot din Biserica Irlandei (Anglicană), a devenit curând personalitatea predomi-

nantă a mișcării. 
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aceasta de asemenea i-a fost socotită drept neprihănire. El L-a glorificat 

pe Dumnezeu conform cu ceea ce Dumnezeu era. Așadar, aceasta a fost 

scrisă nu doar pentru el: aceeași credință va fi socotită și nouă drept 

neprihănire” („Synopsis” vol. 4, p. 133 – subl.) Eroarea care a condus la 

dezonorarea lui Hristos, din aceste afirmații, va fi dezvăluită un pic mai 

târziu în acest capitol. 

„Cum face credința ca un păcătos să fie justificat înaintea lui Dumne-

zeu? Răspuns: Credința îl justifică pe păcătos înaintea lui Dumnezeu, nu 

datorită acelor alte haruri care o însoțesc întotdeauna sau a faptelor bune 

care sunt roadele ei, nu ca și cum harul credinței sau orice alt act al ei, ar 

fi puse în contul lui spre justificarea lui; ci doar pentru că ea este un instru-

ment prin care el Îl primește și aplică pe Hristos și neprihănirea Lui pro-

priei persoane” (Catehismul Mare Westminster, Întrebarea 73). Deși 

această definiție a fost formulată în urmă cu 250 de ani, este de departe 

superioară aproape oricărei alte definiții ce se găsește în literatura de as-

tăzi legată de acest subiect. Este mai corect să vorbim despre credință ca 

fiind „instrumentul” decât starea, întrucât o „stare” este folosită în general 

pentru a semnifica faptul că datorită ei este conferit un beneficiu. Credința 

nu este nici fundamentul și nici esența justificării noastre, ci doar mâna 

care primește darul divin oferit nouă în Evanghelie. 

Dar care este locul precis și influența pe care credința o are în acest 

important act al justificării? Catolicul ar răspunde astfel: ne justifică în 

mod formal, dar nu relativ, adică în baza valorii sale intrinseci. El sus-

ține ideea credinței care nu este niciodată singură, ci „lucrează prin 

dragoste” (Galateni 5:6) și, de aceea, natura ei îi aduce omului merite 

în sensul acceptării din partea lui Dumnezeu. Dar credința până și a 

celui mai bun dintre noi este slabă și deficitară (Luca 17:5) și, prin ur-

mare, ea nu poate satisface niciodată Legea, care cere o perfecțiune fără 

pată. Dacă neprihănirea ne-ar fi fost dată ca o răsplată a credinței, po-

sesorul ei ar putea să se laude, lucru care este în mod expres contrar 
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cu ceea ce apostolul Pavel spune în Romani 3:26-27. Mai mult, o astfel 

de metodă a justificării ar face complet inutilă viața și moartea lui Hris-

tos, făcând ca jertfa Lui măreață să nu mai fie necesară. Nu credința, în 

calitate de har spiritual, este ceea ce ne justifică, ci ea este un instru-

ment – este mâna care se agață de Hristos. 

În ce privește justificarea, credința nu trebuie considerată drept un 

exercițiu de virtute al inimii, și nici un principiu al ascultării sfinte: 

„Credința, în ce privește justificarea noastră, nu privește la Hristos în 

calitatea Lui de Rege, care dă legi, cere ascultare și pedepsește depra-

varea, ci privește la El ca Substitut, răspunzând cerințelor Legii divine, 

și ca Preot, ispășind păcatul prin propria moarte pe cruce. De aceea, în 

ce privește justificarea, noi citim  despre „credința de preț…prin drep-

tatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:1) 

și despre „credința în sângele Lui” (Romani 3:25), iar credincioșii sunt 

descriși ca și cum ei „capătă împăcarea” și „primesc... darul neprihăni-

rii” (Romani 5:11, 17). De aceea, este evident că credința este reprezen-

tată aici ca fiind privirea ațintită imediat la lucrarea ispășitoare a lui 

Hristos, și că ea nu este considerată ca o virtute sau acțiune meritorie, 

ci ca și cum primește un dar fără plată” (Abraham Booth). 

Care este deci relația dintre credință și justificare? Arminianul ar 

răspunde la această întrebare, într-o formă prelucrată cumva de Ply-

mouth Brethren, că ea stă în actul de a crede, acesta fiind pus în contul 

nostru drept neprihănire. Dar o eroare duce la alta. Dl. Darby a negat 

faptul că Neamurile s-ar fi aflat vreodată sub Lege; astfel, el a negat și 

că Hristos a ascultat de Lege în locul poporului Lui și, astfel, pentru că 

ascultarea ispășitoare a lui Hristos nu este recunoscută ca fiind pusă în 

contul lor, a fost nevoie ca ei să își caute în altă parte sursa neprihănirii. 

Iar el a pretins că ea se găsește în însăși credința creștinului, insistând 

că actul de a crede este socotit acestora drept „neprihănire”. Pentru a 

da credibilitate teoriei sale, a îmbrăcat-o în limbajul diverselor expresii 
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care se găsesc în Romani 4, chiar dacă știa destul de bine că expresiile 

din limba greacă nu îi dădeau voie în niciun fel să își fundamenteze 

teoria pe acest pasaj. 

În Romani 4 citim: „credința pe care o are el, îi este socotită ca nepri-

hănire” (v. 5), „lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire” (v. 9), 

„credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire” (v. 22). Acum, în fiecare 

dintre aceste versete, prepoziția din greacă este eis, care nu are niciodată 

sensul de „în loc de”, ci întotdeauna are sensul „către, cu scopul de, în ve-

derea”; are sensul constant de „înspre” ceva. Semnificația exactă a cuvân-

tului și forța lui sunt prezentate fără echivoc și clar în Romani 10:10: „Cu 

inima, omul crede spre [eis] neprihănire”, adică inima care crede întinde 

mâna și Îl apucă pe Hristos. „Acest pasaj (Romani 10:10) ne poate ajuta să 

înțelegem ce este justificarea prin credință, întrucât el ne arată că nepri-

hănirea prezentată aici vine la noi atunci când noi îmbrățișăm bunătatea 

lui Dumnezeu care ne este oferită în Evanghelie. Apoi noi suntem socotiți, 

din acest motiv, neprihăniți, întrucât credem că Dumnezeu este gata să ne 

ierte păcatele prin Hristos”56. 

Duhul Sfânt a folosit prepozițiile din limba greacă cu o precizie ine-

galabilă. Nu Îl vedem în niciun alt loc folosind cuvântul eis în legătură 

cu satisfacerea dreptății de către Hristos și cu jertfa Lui pentru noi, ci 

doar anti sau huper, care au sensul de în locul nostru. Pe de altă parte, 

termenii anti și huper nu sunt folosiți niciodată în conexiune cu cre-

dința noastră, căci credința nu este acceptată de Dumnezeu în locul as-

cultării perfecte. Credința trebuie să fie ori fundamentul acceptării noastre 

înaintea lui Dumnezeu, ori mijlocul sau instrumentul prin care noi deve-

nim interesați de adevăratul fundament merituos, și anume neprihănirea 

lui Hristos; ea nu poate fi legată de justificare în ambele sensuri. „Aceia pe 

care Dumnezeu îi cheamă în mod eficient, El îi și justifică fără plată; nu 

prin a le infuza neprihănirea, ci prin a le ierta păcatele și prin a-i socoti și 

                                            
56 John Calvin, Commentary on the Epistle to the Romans. 
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accepta ca neprihăniți; și aceasta pentru nimic care ar fi meritoriu în ei 

înșiși sau făcut de ei, ci doar datorită lui Hristos; nu prin a pune credința 

în contul lor, actul de a crede, sau orice ascultare de Evanghelie, neconsi-

derând niciuna dintre acestea drept neprihănire; ci prin a le pune în cont 

ascultarea și împlinirea de către Hristos a tot ce trebuia împlinit, ei pri-

mind și odihnindu-se în El și în neprihănirea Lui, prin credință; această 

credință nu vine de la ei, ci este darul lui Dumnezeu” (Mărturisirea de Cre-

dință de la Westminster, 11.1). 

Faptul că, în ea însăși, credința nu poate fi esența sau fundamentul 

justificării noastre, este un lucru clar, dacă luăm în considerare mai 

multe argumente. „Neprihănirea lui Dumnezeu [adică satisfacerea Le-

gii de către Hristos] este descoperită prin credință” (Romani 1:17, lit. 

KJV) și astfel nu poate fi însăși credința. Romani 10:10 afirmă, „Cu 

inima omul crede spre neprihănire” [lit. KJV] astfel că neprihănirea 

trebuie să fie un lucru distinct de credință. În Ieremia 23:6, citim ex-

presia „Domnul, Neprihănirea noastră”, astfel încât credința nu poate 

fi neprihănirea noastră. Haideți să nu Îl detronăm pe Hristos ca să înăl-

țăm credința, să nu punem slujitorul deasupra stăpânului. „Noi nu re-

cunoaștem nicio altă neprihănire, decât ceea ce ascultarea lui Hristos 

și împlinirea de către El a cerințelor dreptății lui Dumnezeu ne aduce: 

sângele Lui, nu credința noastră; împlinirea cerințelor dreptății de că-

tre El, nu faptul că noi credem, aceasta este esența justificării noastre 

înaintea lui Dumnezeu” (John Flavel). Ce transformări în credința 

noastră! Ce amestec de necredință în toate timpurile! Este acesta un 

fundament pe care să ne bizuim justificarea și speranța? 

Poate că unii vor spune, „Nu sunt cuvintele Scripturii în mod ex-

pres de partea Dlui Darby? Nu spune Romani 4:5 - „credința pe care o 

are el, îi este socotită ca neprihănire”? Răspunsul nostru este acesta, 

„Este sensul Scripturii de partea dânsului?” Să presupunem că m-aș 

apuca să dovedesc că David a fost curățat de vinovăția lui cu „isopul” 
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care crește pe perete – ar fi ridicol. Da, dar avem cuvintele exprese ale 

Scripturii care spun: „Curățește-mă cu isop, și voi fi curat” (Psalmii 

51:7). Totuși, pe cât sunt de clare aceste cuvinte, ele nu îmi permit să 

deviez câtuși de puțin de la sensul și spiritul Cuvântului lui Dumnezeu. 

Poate cumva isopul – un arbust fără valoare – să ia în vreun fel locul 

sângelui de jertfă și astfel să facă ispășirea pentru păcat? Cu atât mai 

mult nu poate credința să ia locul ascultării perfecte a lui Hristos, pen-

tru a acționa ca neprihănire justificatoare a noastră, sau să obțină ac-

ceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu! 

Ar trebui să se ceară scuze multora dintre cititori pentru irosirea 

timpului lor chiar cu analiza unor astfel de lucruri puerile, dar cred că 

putem să le cerem să ne îndure puțin, ca să le fie lucrurile clare. Sperăm 

că este plăcut lui Dumnezeu să folosească acest articol pentru a da pe 

față una dintre multele erori regretabile ale lui Darby. Căci această 

eroare este mai mult ca sigur regretabilă. Învățătura lui, indicând ca 

neprihănire credința creștinului, nu ascultarea ispășitoare a lui Hristos, 

Îl face pe Dumnezeu vinovat de o minciună, căci Îl prezintă ca Acela 

care dă o credință care are o valoare fictivă – credinciosul nu are nicio 

neprihănire, așa că Dumnezeu privește credința lui săracă drept „ne-

prihănire”. 

„Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca ne-

prihănire” (Geneza 15:6). Lucrul care trebuie clarificat aici este următorul: 

a fost credința lui Avraam ceea ce, din perspectiva lui Dumnezeu, a fost 

considerat drept neprihănire (oribilă idee!), sau a fost neprihănirea lui 

Dumnezeu în Hristos lucrul de care credința lui Avraam s-a agățat, privind 

în viitor? Comentariile apostolului Pavel din Romani 4:18-22 rezolvă în 

mod decisiv problema. În aceste versete, Pavel subliniază neputința natu-

rală a omului care stă în calea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu privind 

o sămânță numeroasă a lui Avraam (neputința reproductivă trupească a 

lui și a Sarei) și în ce privește siguranța implicită pe care a avut-o (în ciuda 
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dificultăților) în puterea și credincioșia lui Dumnezeu că El va împlini ce a 

promis. Astfel, când apostolul adaugă, „de aceea, credința aceasta i-a fost 

socotită ca neprihănire” (v. 22), acest „de aceea” nu poate însemna decât 

că, prin credință, el a pierdut complet din vedere impedimentele trupești 

naturale, și a conștientizat cu o siguranță indubitabilă suficiența mâinii 

divine și certitudinea lucrărilor ei. 

Dragă cititorule, credința lui Avraam nu a fost nimic mai mult și 

nimic puțin decât renunțarea la orice virtute sau tărie în sine, și o agă-

țare de o credință ca de copil în Dumnezeu pentru ceea ce El este capa-

bil și dornic să facă. Departe, foarte departe a fost, într-adevăr, credința 

lui de a fi un substitut pentru o „neprihănire” care îi lipsea. Departe, 

foarte departe a fost de Dumnezeu să îi accepte această credință drept 

înlocuitor al unei ascultări perfecte față de Legea Lui. Mai degrabă 

avem de-a face cu credința lui Avraam ca un act al sufletului său care 

și-a găsit viața, nădejdea și toate în Domnul Însuși. Și dovada că aceasta 

era credința justificatoare este următoarea: ea este „pur și simplu in-

strumentul prin care Hristos și neprihănirea Lui sunt primite spre jus-

tificare. Este un gol umplut cu plinătatea lui Hristos; este neputința 

care se așează pe tăria lui Hristos” (John L. Girardeau). 

Care este relația dintre credință și justificare? Antinomienii și hi-

per-calviniștii răspund: doar una aducătoare de mângâiere și sigu-

ranță. Teoria lor este că cei aleși au fost de fapt justificați de Dumnezeu 

dinainte de întemeierea lumii, și că tot ceea ce credința face acum este 

să descopere acest lucru în conștiința lor. Această greșeală a fost susți-

nută și de persoane precum W. Gadsby, J. Irons, James Wells, J. C. Phil-

pot. Faptul că ea nu a fost generată de ei este clar din realitatea că pu-

ritanii au respins-o la vremea lor. „Doar prin credință obținem și pri-

mim iertarea păcatelor; căci, în ciuda oricăror acte antecedente ale lui 

Dumnezeu în ce ne privește, în și pentru Hristos, noi nu primim de fapt 
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o eliberare completă a sufletului până nu credem”57. „Degeaba aș spune 

că sunt justificat doar în ce privește tribunalul propriei mele conștiințe. 

Credința prin care Pavel și ceilalți apostoli au fost justificați, a fost cre-

dința în Hristos că ei pot fi justificați (Galateni 2:15-16), și nu o credință 

că ei fuseseră deja justificați; și astfel, ea nu a fost un act care să le 

aducă siguranță”58. 

Cum suntem noi justificați prin credință? După ce am oferit un răs-

puns negativ în trei aspecte: nu prin credință ca o cauză a justificării, 

împreună cu faptele (catolicii), nu prin credință ca un act al harului în 

noi (arminienii), nu prin credință ca act al primirii mărturiei Duhului 

(antinomienii); ne întoarcem acum către răspunsul afirmativ. Credința 

justifică doar ca un instrument pe care Dumnezeu l-a lăsat spre primi-

rea și aplicarea neprihănirii lui Hristos. Când spunem că ea, credința, 

este „instrumentul” justificării noastre, să fie clar înțeles că noi nu 

vrem să spunem că ea este instrumentul cu care Dumnezeu justifică, ci 

instrumentul prin care noi Îl primim pe Hristos.  

Hristos a meritat neprihănirea în locul nostru, iar credința în Hris-

tos este ceea ce face ca binecuvântarea astfel obținută să fie aplicată 

înaintea lui Dumnezeu. Credința ne unește cu Hristos și, fiind uniți cu 

El, primim tot ceea ce este în Hristos, atâta cât este consecvent cu ca-

pacitatea noastră de a primi și cu hotărârea lui Dumnezeu de a ne dă-

rui. Odată ce am fost făcuți una cu Hristos în duh, Dumnezeu ne consi-

deră acum una cu El și în Lege. 

Noi suntem justificați prin credință, nu pentru credință; nu pentru 

ceea ce este credința, ci pentru ceea ce ea primește. „[Credința] nu are 

nicio eficiență în ea însăși, ci doar atunci când ea este măsura unirii 

noastre cu Hristos. Tot meritul curățirii ține de Hristos. Noi primim 

apa cu mâinile noastre, dar meritul curățirii nu ține de mâinile noastre, 

                                            
57 John Owen, Works, Vol. 10, The Death of Death in the Death of Christ. 
58 Thomas Goodwin, Works, Vol. 8, The Objects and Acts of Justifying Faith 
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ci stă în apă, iar apa nu ne poate curăți fără ca noi să o primim; faptul 

că o primim ne unește cu apa, și astfel este un mijloc prin care suntem 

curățiți. Astfel, se poate observa că justificarea noastră prin credință 

este exprimată mereu la diateza pasivă, nu la cea activă: noi suntem 

justificați prin credință, nu credința ne justifică. Eficiența stă în sângele 

lui Hristos; primirea lui stă în credința noastră” (Stephen Charnock). 

Scriptura nu permite nicicum ideea de necredincios justificat. Nu 

există nimic meritoriu în a crede, dar credința este necesară pentru a 

ajunge la justificare. Ceea ce îl justifică pe păcătos nu este doar nepri-

hănirea lui Hristos atribuită, ci și primită (Romani 5:11, 17). Neprihă-

nirea lui Hristos nu este a mea până când nu o accept ca dar al Tatălui. 

„Păcătosul credincios este ‚justificat prin credință’ doar în mod instru-

mental, după cum el ‚trăiește prin a mânca’ doar instrumental. A mânca 

este actul specific prin care el primește și își însușește hrana. Vorbind 

în sens strict, el trăiește doar cu pâine, nu prin a mânca, sau prin actul 

de a mesteca. Și, strict vorbind, păcătosul este justificat doar prin jertfa 

lui Hristos, nu prin actul lui de a crede în ea” (W.G.T. Shedd). În apli-

carea justificării, credința nu este un constructor, ci un martor; nu este 

un agent, ci un instrument; nu are nimic de făcut, ci doar să creadă; 

nimic de dăruit, ci totul de primit. Dumnezeu nu a ales credința pentru 

a fi instrumentul justificării fiindcă în credință ar fi vreun merit anume, 

ci tocmai pentru că în ea nu este vreun merit: credința se golește pe 

sine de valoare – „De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, 

pentru ca să fie prin har” (Romani 4:16). Un dar este recunoscut ca dar 

atunci când nimic nu se cere și nimic nu se acceptă de la cel căruia i se 

oferă, ci el doar îl primește. Orice alte trăsături poate avea credința, 

ceea ce justifică pe păcătos este doar să Îl primească pe Hristos. Când 

ni se spune că suntem justificați prin pocăință, prin dragoste, ori prin 

orice alt har spiritual, aceasta implică ideea că ceva bun ar exista în noi 

și care ar face ca această binecuvântare să ne fie dată; dar justificarea 

prin credință (corect înțeleasă) nu comportă o astfel de idee. 
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„Cum poate adevărata credință să justifice dacă nu prin a ne uni 

cu Hristos, astfel că, fiind făcuți una cu El, suntem primiți să fim părtași 

neprihănirii Lui?”59 Credința justificatoare înseamnă a privi departe de 

sine, înseamnă a renunța la propria neprihănire, înseamnă a ne alipi 

de Hristos. În primul rând, credința care justifică constă într-o cunoaș-

tere și credință în adevărul revelat în Scriptură; în al doilea rând, într-

o abandonare a tuturor pretențiilor, meritelor sau siguranței în propria 

neprihănire; în al treilea rând, constă dintr-o încredere în și o bizuire 

pe neprihănirea lui Hristos, agățându-ne de binecuvântarea pe care El 

a obținut-o pentru noi. Înseamnă afirmația inimii și recunoașterea 

aprobatoare a ei cu privire la metoda de justificare prezentată în Evan-

ghelie: doar prin Hristos, izvorând din purul har al lui Dumnezeu, și 

excluzând orice merite omenești. „Numai în Domnul...locuiește drepta-

tea și puterea” (Isaia 45:24). 

Nimeni nu va aprecia din punct de vedere al experienței sale ne-

prihănirea lui Hristos, până când nu va golit de sine, prin Duhul. Nu se 

va întâmpla nimic până când Domnul ne va pune în foc și ne va arde 

zdrențele, făcându-ne să stăm goi înaintea Lui, tremurând din cap până 

în picioare la vederea sabiei dreptății Sale stând deasupra capetelor 

noastre; abia atunci vom prețui cu adevărat „cea mai bună robă”. Câtă 

vreme sentința de condamnare a Legii nu este aplicată conștiinței prin 

Duhul Sfânt, cel vinovat nu va striga, „Sunt pierdut, pierdut!” (Romani 

7:9-10). Câtă vreme nu va exista o înțelegere personală a cerințelor Le-

gii lui Dumnezeu, un simțământ al totalei incapacități de a împlini ce-

rințele ei drepte, și o conștientizare onestă că Dumnezeu este drept prin 

a ne lepăda din prezența Lui pe vecie, sufletul nu va înțelege necesitatea 

unui Hristos prețios. 

 

                                            
59 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, III, xvii, 11 
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Fragment din The Doctrine of Justification,                                                                             

disponibil în limba engleză la Chapel Library. 

 

A justifica, așadar, nu este nimic altceva decât a achita de acuzația vinovăției, ca și 

cum s-ar fi adus dovada inocenței. Astfel, când Dumnezeu ne justifică prin mijlo-

cirea lui Hristos, El nu ne achită pe baza vreunei dovezi a nevinovăției noastre, ci 

printr-o atribuire a neprihănirii, astfel că, deși nu suntem neprihăniți în noi înșine, 

suntem considerați neprihăniți în Hristos.—John Calvin 

Sărmanul păcătos rătăcit nu poate crede vreodată în Isus Hristos până când nu 

descoperă că nu poate face nimic pentru sine; și atunci când crede pentru prima 

dată, el vine la Hristos pentru a fi mântuit, ca un om neajutorat și lipsit de speranță 

în sine. Prin astfel de argumentări cu el, din Evanghelie, Domnul (așa cum a făcut 

El adesea) îi va da credința, bucuria, și pacea, făcându-l să creadă. — Robert Traill 

Noi doar interpretăm justificarea ca fiind acceptarea de care ne bucurăm înaintea 

lui Dumnezeu, care ne primește în favoarea Sa ca și cum am fi neprihăniți; și spu-

nem că această justificare constă în iertarea păcatelor și punerea neprihănirii lui 

Hristos în contul nostru. — John Calvin 
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23 
NU CREDINȚA,                               

CI HRISTOS 
 

HORATIUS BONAR 
 

Justificarea noastră este rezultatul direct al credinței noastre în 

Evanghelie. Cunoașterea de către noi a propriei noastre justificări pro-

vine din credința în promisiunea de justificare făcută de Dumnezeu ori-

căruia care crede această veste bună. Avem de-a face nu doar cu o măr-

turie divină, ci și cu o promisiune atașată ei, asigurând de viața veșnică 

pe oricine primește această mărturie. Așadar, există în primul rând o 

Evanghelie crezută, și apoi o promisiune crezută. Cea de-a doua este o 

„însușire”, așa cum se mai spune și care, în fapt, nu este nimic altceva 

decât acceptarea promisiunii întotdeauna atașată mesajului Evanghe-

liei. Când Evanghelia este crezută, ea mântuiește; dar ceea ce ne asi-

gură de această mântuire este credința în promisiune. 

Totuși, credința NU este neprihănirea noastră. Ea este pusă în con-

tul nostru spre neprihănire (Romani 4:5), nu drept neprihănire. Dacă 

ar fi altfel, ar fi o faptă ca orice altă faptă omenească, și astfel ar fi 

incompatibilă cu neprihănirea Fiului lui Dumnezeu – „neprihănirea 

care este prin credință”. Credința ne conectează cu neprihănirea și este, 
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astfel, total distinctă de ea. A confunda una cu cealaltă înseamnă a dis-

truge întreaga Evanghelie a harului lui Dumnezeu. Actul credinței 

noastre trebuie să fie totdeauna un lucru separat de ceea ce noi credem. 

Dumnezeu îl socotește pe omul credincios ca și cum ar avea toată 

neprihănirea, deși el nu a făcut nimic neprihănit, și deși credința lui nu 

este neprihănire. În acest sens, această credință ne este socotită spre, 

sau cu scopul neprihănirii și suntem „socotiți neprihăniți prin cre-

dință”. Credința nu ne justifică ca și cum ar fi o faptă, un act moral sau 

de bunătate, sau ca dar al Duhului, ci doar pentru că ea este legătura 

între noi și Substitutul nostru – o legătură foarte subțire într-un sens, 

dar puternică precum oțelul, în altul. Lucrarea lui Hristos pentru noi 

este obiectul credinței. Lucrarea Duhului în noi este ceea ce produce 

această credință: din prima, nu din a doua vin pacea și justificarea 

noastră. Fără atingerea toiagului, apa n-ar fi izbucnit din stâncă; și to-

tuși stânca, nu toiagul, este ceea ce conținea apa. 

Cel ce aducea jertfa la templu trebuia să își pună mâinile pe capul mi-

elului sau vițelului; altfel, jertfa nu i-ar fi fost primită. Dar punerea mâinii 

nu avea aceeași valoare cu victima peste care era pusă mâna. Evreul muș-

cat de șerpii înfocați trebuia să privească la șarpele înălțat, din aramă, pen-

tru a fi vindecat. Dar actul lui de a privi nu era totuna cu șarpele de aramă. 

Am putea spune că actul de a privi l-a vindecat, la fel cum și Domnul a 

spus, „Credința ta te-a mântuit”. Dar acesta este un limbaj figurativ. Nu 

actul de a privi l-a vindecat, ci obiectul la care a privit. Așadar, credința nu 

este totuna cu neprihănirea: ea doar ne alipește de Cel Neprihănit și ne 

face astfel părtași neprihănirii Sale. Printr-o figură de stil, credința este 

adesea prezentată ca fiind ceva măreț; însă ea nu este cu adevărat nimic 

mai mult decât expresia agreării de către noi să fim mântuiți de Altul. Mă-

rimea ei presupusă derivă din măreția obiectului asupra căruia se în-

dreaptă ea, din excelența neprihănirii pe care o acceptă. Valoarea ei nu stă 

în ea însăși, ci în caracterul prețios al Aceluia de care ea ne leagă. 
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Nu credința este medicul nostru. Ea doar ne aduce la Medic. Ea nu 

este nici măcar medicamentul nostru; ea doar administrează medica-

mentul, pregătit divin de Acela care „vindecă toate bolile noastre”. În 

actul credinței noastre, să ne amintim cuvântul lui Dumnezeu către Is-

rael: „Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 15:26). Credința noastră 

constă în faptul că Îl atingem pe Isus; și ce este chiar și aceasta, în rea-

litate, decât că de fapt El ne atinge? 

Nu credința este mântuitorul nostru. Nu credința a fost ceea ce s-a 

născut la Betleem și a murit la Golgota pentru noi. Nu credința a fost ceea 

ce ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi; nu ea a purtat păcatele noastre 

în trupul său pe cruce; nu ea a murit pentru păcatele noastre și nu ea a 

înviat. Credința este un lucru, Mântuitorul cu totul altceva. Credința este 

un lucru, crucea un altul. Haideți să nu le confundăm, și să nu atribuim 

unui act al omului, slab și imperfect, ceea ce aparține exclusiv Fiului Dum-

nezeului cel viu. 

Nu credința este perfecțiune. Cu toate acestea, doar prin perfecți-

une putem fi mântuiți, fie a noastră, fie a altuia. Nici un lucru imperfect 

nu poate justifica, iar o credință imperfectă nu poate fi echivalentă ne-

prihănirii în nici un sens. Dacă ea ar justifica, atunci trebuie să fie per-

fectă. Trebuie să fie ca „Mielul, fără pată și fără zbârcitură”. O credință 

imperfectă ne poate conecta cu perfecțiunea altuia; dar ea nu poate 

face, de la sine, nimic pentru noi, nici în ce privește protejarea noastră 

față de mânie, nici în ce privește asigurarea noastră de achitarea divină. 

Aici, pe pământ, orice credință este imperfectă; iar siguranța noastră 

este aceasta – că nu contează cât de slabă sau mică ar fi credința noas-

tră: dacă ea se atinge de Cel Perfect, totul este bine. Atingerea culege 

virtutea care se găsește în El, și astfel suntem mântuiți. Dacă ea ar fi 

neprihănirea noastră, atunci cea mai mică imperfecțiune care se gă-

sește în credință ar fi fatală, ar demola orice speranță. Dar oricât de 

mare ar fi imperfecțiunea credinței noastre, dacă credința nu este decât 
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ceea ce face apropierea și contactul dintre noi și plinătatea Substitutu-

lui nostru, ea nu reprezintă niciun obstacol în calea părtășiei noastre la 

neprihănirea Lui. Dumnezeu a cerut și a asigurat o neprihănire per-

fectă: El nu cere nicăieri și nici nu așteaptă o credință perfectă. Un ul-

cior din lut poate duce apă până la buzele însetate ale unui călător, la 

fel cum o poate face un vas de aur; dar și un ulcior spart, chiar dacă ar 

fi un ciob, „scoate apă din fântână” (Isaia 30:14) și aceasta va fi de 

ajuns. Astfel că o credință slabă, foarte slabă, ne va conecta cu neprihă-

nirea Fiului lui Dumnezeu; credința care poate doar să strige, „Cred, 

Doamne, ajută necredinței mele” (Marcu 9:24). 

Nu credința satisface cerințele lui Dumnezeu. În niciun sens și în 

niciun aspect nu se poate spune despre credință ca satisfăcând sau îm-

plinind cerințele lui Dumnezeu sau ale Legii. Însă dacă ea trebuie să fie 

neprihănirea noastră, atunci ea trebuie să împlinească aceste cerințe. 

Fiind imperfectă, ea nu le poate împlini; fiind omenească, nu poate să 

le satisfacă, chiar și dacă ar fi perfectă omenește.  

Ceea ce satisface trebuie să fie capabil să poarte vinovăția noastră; 

și ceea ce poartă vinovăția noastră trebuie să fie nu doar perfect, ci și 

divin. Avem nevoie de cineva care să poarte păcatele noastre, iar cre-

dința noastră nu poate fi purtătoare de păcate. Credința nu poate ispăși 

nicio vină, nu poate face nicio ispășire, nu poate plăti nicio pedeapsă, 

nu poate spăla nicio pată, și nu poate produce nicio neprihănire. Ea ne 

duce la cruce, unde există ispășire și plată, curățire și neprihănire. Dar 

în ea însăși, credința nu are niciun merit și nicio virtute. 

Nu credința este Hristos sau crucea lui Hristos. Credința nu este to-

tuna cu sângele și nici cu jertfa. Ea nu este nici altarul, nici ligheanul, nici 

scaunul îndurării și nici tămâia. Ea nu lucrează nimic, ci acceptă o lucrare 

făcută cu veacuri în urmă. Ea nu spală, ci ne conduce la izvorul deschis 

care spală păcatul și necurăția. Ea nu creează; ea doar ne conectează cu 
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acel lucru care a fost creat când a venit „neprihănirea veșnică” (Daniel 

9:24). 

Și așa cum vine credința, așa și continuă; ea este întotdeauna mâna 

întinsă a cerșetorului, niciodată aurul bogatului; întotdeauna cablul, 

niciodată ancora; cea care bate la ușă, nu ușa sau palatul; servitoarea, 

nu stăpâna; mereu zăbrelele care lasă să pătrundă lumina, dar nicio-

dată soarele. 

Lipsită de valoare în ea însăși, credința ne leagă de meritele infinite 

ale Aceluia în care Tatăl Își găsește toată plăcerea; și astfel, unindu-ne 

cu Fiul, ne prezintă perfecți, în perfecțiunea Altuia. Deși nu ea este fun-

damentul din Sion, ea ne aduce la fundația aceasta și ne păstrează acolo 

„întemeiați și neclintiți” (Coloseni 1:23), astfel încât să nu fim îndepăr-

tați de la nădejdea Evangheliei. Deși nu ea este „Evanghelia”, „vestea 

bună”, ea primește această veste bună ca adevăr veșnic al lui Dumnezeu 

și face ca sufletul să se bucure în el. Deși ea nu este totuna cu arderea 

de tot, credința stă liniștită și privește la flacăra care se ridică, care ne 

asigură că mânia care ar fi trebuit să-l distrugă pe cel păcătos a căzut 

asupra Substitutului. 

Deși credința nu este „neprihănirea”, ea este legătura dintre noi și 

neprihănire. Ea conștientizează starea noastră prezentă înaintea lui 

Dumnezeu, și superioritatea propriului Său Fiu. Ea ne spune că starea 

noastră veșnică, în vremurile viitoare, este pusă în aceeași poziție și 

depinde de perpetuitatea acelei neprihăniri care nu se poate schimba 

vreodată. Căci noi nu ne vom dezbrăca niciodată de Hristosul cu care 

ne-am îmbrăcat când am crezut (Romani 13:14; Galateni 3:27). Această 

haină divină este „pentru vecie”. Ea nu se învechește, nu poate fi îm-

prumutată, iar frumusețea ei nu scade niciodată. 

Credința nu ne îndepărtează de acea cruce la care ne-a condus inițial. 

Unii vorbesc în zilele noastre ca și cum noi am fi trecut de cruce și ar trebui 
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să o lăsăm în urmă; că, odată ce a făcut tot ce putea face pentru noi când 

am ajuns prima dată la umbra ei, crucea poate fi abandonată și astfel noi 

să mergem mai departe; că a rămâne permanent la cruce înseamnă a ră-

mâne prunci, nu oameni maturi. 

Dar ce este crucea? Nu este nicidecum vorba despre două lemne 

sau niște imitații ale lor, cum zic catolicii. Putem să uităm de acestea 

fără probleme. Nu e nevoie să ne așezăm cortul în Golgota (în sens li-

teral) sau în grădina lui Iosif. Dar de marele adevăr pe care îl reprezintă 

crucea nu ne mai putem despărți după cum nu ne putem despărți de 

viața veșnică. În acest sens, a întoarce spatele crucii înseamnă a în-

toarce spatele Hristosului crucificat – a abandona legătura noastră cu 

Mielul care a fost junghiat. Adevărul este că tot ceea ce Hristos a făcut 

și a suferit, de la staulul în care s-a născut și până la mormânt, for-

mează un întreg glorios, din care nicio parte nu poate vreodată să de-

vină învechită sau inutilă; nimic din acestea nu poate fi abandonat de 

noi, fără a abandona totul. Eu sunt întotdeauna la umbra staulului, și 

totuși știu că întruparea însăși nu mă poate mântui; întotdeauna în 

grădina Ghetsimani, și totuși eu cred că agonia Lui acolo, în ea însăși, 

nu este totuna cu lucrarea finalizată; întotdeauna la cruce, cu fața către 

ea și cu privirea către Cel crucificat, și totuși sunt convins că jertfa a 

fost completă odată pentru totdeauna; întotdeauna privind la mor-

mânt, deși mă bucur că este gol și că El „nu este aici, ci a înviat”; întot-

deauna rezemându-mă (ca îngerul) pe piatra care a fost dată la o parte, 

atingând hainele cu care a fost îngropat, și conștientizând că am de-a 

face cu un Hristos înviat, ba chiar cu un Domn înălțat și care mijlocește 

pentru mine; cu toate acestea, nu abandonez sub niciun pretext vreo 

parte din viața sau moartea Domnului meu, ci rămân fără încetare legat 

de El, ca de Acela care S-a născut, a trăit, a murit, a fost îngropat și a 

înviat, hrănindu-mă din fiecare dintre aceste părți cu noi binecuvântări 

în fiecare ceas și în fiecare zi. 
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Omul, în spiritul său natural de legalism auto-justificator, a încer-

cat să fugă cât mai departe de crucea lui Hristos și perfecțiunea ei, sau 

să ridice o altă cruce în locul ei, ori să își plăsmuiască un noian de or-

namente între el și ea, ori alterându-i semnificația, transformând-o în 

ceva mai plăcut gusturilor lui, sau transferând virtuțile ei în anumite 

acte sau performanțe ori simțăminte proprii. Astfel, este anulată sim-

plitatea crucii și negată puterea ei mântuitoare, căci crucea ori mântu-

iește complet, ori deloc. Credința noastră nu împarte lucrarea de mân-

tuire între sine și cruce.  

Simpla acceptare a faptului că doar crucea mântuiește este ceea ce 

cu adevărat ne salvează. Credința nu adaugă nimic crucii și nici virtuții 

sale vindecătoare. Ea recunoaște plinătatea, suficiența și caracterul 

adecvat al lucrării făcute la cruce, și îndeamnă duhul, care încearcă să 

se străduiască să își obțină propria neprihănire, să înceteze truda pro-

prie și să intre în această odihnă. Credința nu vine la Calvar pentru a 

face ceva. Ea vine să vadă imaginea glorioasă a tuturor lucrurilor îm-

plinite deja și să le accepte așa cum sunt fără a le atribui în mod greșit 

în ce privește eficiența lor. Ea ascultă la strigătul „S-a isprăvit!” al Celui 

care ne-a purtat păcatele și spune, „Amin”. Acolo unde începe credința, 

se sfârșește cu faptele omului – adică truda omului „pentru” viața veș-

nică și pentru iertare. 

Credința înseamnă odihnă, nu trudă. Ea înseamnă abandonarea tu-

turor eforturilor anterioare și neobosite de a face sau a simți ceva bun 

cu scopul de a-L convinge pe Dumnezeu să ne iubească și să ne ierte; 

înseamnă primirea liniștită a adevărului, atât de îndelung respins, că 

Dumnezeu nu așteaptă niciun fel de convingere, ci iubește și iartă po-

trivit bunătății Sale, și Își arată această bunătate față de orice păcătos 

care vine la El în acest fel, lepădând performanțele sale sau bunătatea 

proprie, și bizuindu-se implicit pe dragostea fără plată a Aceluia care a 

iubit atât de mult lumea încât L-a dat pe singurul Lui Fiu. 
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Credința înseamnă recunoașterea absenței oricărei bunătăți în noi 

și a crucii ca substitut a tot ceea ce avem nevoie. Credința ne mântuiește 

pentru că ea deține mântuirea completă din partea Altuia, și nu pentru 

că ea ar contribui cu orice la acea mântuire. Nu există nicio diviziune 

sau împărțire a lucrării între credința noastră și Acela în care noi cre-

dem. Întreaga lucrare este a Lui, nu a noastră, de la început și până la 

final. Credința nu crede în ea însăși, ci în Fiul lui Dumnezeu. Ca și cer-

șetorul, ea primește totul, dar nu oferă nimic. Ea consimte că este în-

datorată pe veci dragostei fără plată a lui Dumnezeu. Locul în care ea 

se odihnește este temelia din Sion. Ea se bucură în Altul, nu în ea însăși. 

Cântecul ei este „El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în 

neprihănire, ci pentru îndurarea Lui” (Tit 3:5). 

Hristosul crucificat trebuie să fie miezul predicării noastre și esența 

credinței noastre de la început până la sfârșit. Creștinul nu încetează să 

aibă nevoie de cruce niciodată în viața lui, chiar dacă uneori el poate 

simți că nevoia lui specială, în dilemele spirituale prin care trece sau în 

urgențele presante ale conflictului cu răul, poate să fie împlinită de În-

truparea, de agonia din Grădina Ghetsimani ori de Înviere sau de nă-

dejdea revenirii promise, dar El este glorificat în sfinții Lui și admirat 

în toți aceia care cred.  

Dar întrebarea nu este, „Ce adevăruri trebuie să credem?”, ci, „Ce 

adevăruri trebuie să credem pentru justificarea noastră?” Învățătura că 

Hristos va reveni în slavă și măreție, ca Judecător și Rege, este parte 

esențială a credinței creștine, iar necredința în acest aspect ne-ar con-

duce în situația de a ne îndoi de creștinismul aceluia care respinge 

această învățătură. Însă noi nu suntem în niciun fel justificați prin a 

doua venire a Domnului nostru, ci în întregime prin prima Lui venire. 

Noi credem în înălțarea Lui, dar justificarea noastră nu este legată de 

ea. La fel, noi credem în învierea Lui, dar nu suntem justificați prin 

credința în ea, ci prin credința în moartea Lui – acea moarte care L-a 
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făcut să fie ispășirea și neprihănirea noastră. „A înviat pentru ca noi să 

fim socotiți neprihăniți” (Romani 4:25) este o afirmație clară a Cuvân-

tului. Învierea a fost angajamentul vizibil al unei justificări deja înde-

plinite. „Puterea învierii Lui” (Filipeni 3:10) nu se referă la ispășire, 

iertare sau reconciliere, ci la faptul că noi suntem înnoiți în duhul min-

ților noastre, fiind născuți „din nou prin învierea lui Isus Hristos din 

morți, la o nădejde vie” (1 Petru 1:3). Lucrurile care se petrec în interi-

orul nostru, precum învierea noastră, întărirea, înnoirea noastră, pot 

fi legate de înviere și puterea învierii; dar lucrurile care sunt exterioare, 

precum iertarea dată de Dumnezeu, justificarea și acceptarea, trebuie 

legate doar de cruce. 

Sângele este cel care justifică (Romani 5:9). Sângele este cel care 

aduce pacea conștiinței, curățând-o de faptele moarte pentru a sluji 

Dumnezeului cel viu (Evrei 9:14). Sângele este cel care ne dă curaj să 

intrăm în sfânta sfintelor și să mergem la tronul de îndurare. Sângele 

este cel pe care trebuie să îl bem pentru a ne potoli setea (Ioan 6:55). 

Sângele este cel prin care avem pace cu Dumnezeu (Coloseni 1:20). 

Doar prin sânge avem iertarea păcatelor (Efeseni 1:7) și prin el suntem 

aduși aproape (Efeseni 2:13), prin el suntem sfințiți (Evrei 13:12). Sân-

gele este pecetea legământului veșnic (Evrei 13:20). Sângele curăță (1 

Ioan 1:7), ne dă biruința (Apocalipsa 12:11); prin el ne bucurăm de păr-

tășie la Cina Domnului (1 Corinteni 10:16). Sângele este prețul cu care 

a fost răscumpărată Biserica lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 20:28). 

Sângele și învierea sunt lucruri foarte diferite, căci sângele semni-

fică moartea iar învierea viața. „Hristos în noi, nădejdea slavei” (Colo-

seni 1:27) este un adevăr binecunoscut și binecuvântat.  

Dar Hristos în noi, în calitate de justificare a noastră, ar fi o eroare 

care l-ar conduce pe om departe de un Hristos crucificat – un Hristos 

crucificat pentru noi. Hristos pentru noi este un adevăr; Hristos în noi 

este cu totul altul. Amestecarea acestora două sau schimbarea unuia cu 
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altul înseamnă anularea lucrării finalizate a Substitutului. Să știm că 

Hristos în noi este sursa sfințeniei și a rodniciei (Ioan 15:4), dar să nu 

trecem niciodată cu vederea că, mai înainte de toate, există Hristos pen-

tru noi, în calitate de ispășire a noastră, justificare a noastră și nepri-

hănire a noastră. Nici întruparea, pe de o parte, și nici învierea, pe de 

alta, nu reprezintă lucrul cu care trebuie să ne hrănim și din care pro-

vine viața [veșnică – n.tr.], ci ceea ce se află între acestea două – anume 

moartea – moartea jertfitoare a Fiului lui Dumnezeu. Nu personalitatea 

sau istoria vieții lui Hristos reprezintă acel lucru special care dă viață 

spirituală și hrană sufletelor noastre, ci sângele care a curs. Asta nu 

înseamnă că trebuie să le separăm pe primele de cele din urmă; dar 

trebuie să ne hrănim în mod special cu cele din urmă și aceasta în toate 

zilele vieților noastre. 

 

Fragment din cartea The Everlasting Righteousness,                                                            

disponibilă în limba engleză la Chapel Library. 
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24 
RECONCILIEREA                         

LUI PAVEL CU IACOV 
 

WILLIAM PEMBLE 
 

Suntem chemați acum să vă avertizăm cu privire la acea piatră de 

poticnire pe care Iacov (așa cum pare) a așezat-o în calea noastră, ca 

nu cumva vreunul să spulbere credința de ea și să cadă în eroarea jus-

tificării prin fapte, după cum este cazul vrăjmașilor noștri. Acel bine-

cuvântat apostol, în al doilea capitol al epistolei sale, pare nu doar să 

ofere ocazia, ci chiar să predice în mod direct această doctrină a justi-

ficării prin fapte. În versetul 21 și în cele ce urmează, el spune în mod 

expres că Avraam a fost justificat prin fapte când el l-a adus pe Isaac 

drept jertfă pe altar, și că Rahav a fost, la rândul ei, justificată prin 

fapte, când i-a ascuns pe spionii evrei. De aceea, el și trage o concluzie 

generală că omul este justificat prin fapte, și nu doar prin credință (Ia-

cov 2:24). 

Acum, pe de altă parte, la prima vedere, nu poate fi spus nimic care 

să fie mai contrar învățăturii date de apostolul Pavel în Romani și în 

alte epistole ale sale. Căci, vorbind despre același exemplu al lui 

Avraam, el spune (exact contrariul) că Avraam nu a fost justificat prin 

fapte, căci atunci ar fi avut cu ce să se laude (Romani 4:2). Și tratând la 
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nivel general justificarea prin credință a omului, după o puternică dis-

pută, el trage concluzia că omul este justificat prin credință, fără faptele 

Legii (Romani 3:28). Această concluzie pare să o contrazică pe cea a lui 

Iacov. Această discordie dură între apostoli li se pare unora imposibil 

de rezolvat; și știind că Duhul Sfânt nu Se contrazice niciodată, unii au 

concluzionat că, dacă Duhul adevărului a vorbit prin Pavel, atunci fără 

îndoială că duhul erorii a fost cel care a vorbit prin Iacov. 

Dar această soluție este mai gravă decât boala însăși și presupune 

mai degrabă război decât îndemânare să tai un nod care nu pare să 

poată fi dezlegat. Dar acest lucru poate fi rezolvat printr-o cale mai si-

gură și mai blândă, și se pot găsi anumite mijloace pentru rezolvarea 

acestei mari diferențe, și asta fără a-i răpi Bisericii comoara atât de 

prețioasă a înțelepciunii divine, care este înmagazinată în această epis-

tolă. Așadar, atât catolicii cât și noi, cei din bisericile reformate, odată 

ce admitem că această epistolă este canonică60, vom căuta să-i reconci-

liem într-un mod potrivit pe cei doi apostoli. Dar noi și catolicii suntem 

ireconciliabili în modalitățile pe care le folosim pentru a-i împăca pe 

cei doi autori. 

Există două modalități prin care [cei reformați] deslușesc această 

aparentă diferență. 

Prima modalitate constă în a face distincția cu privire la cuvântul 

justificare, care poate fi înțeles fie prin declararea ca nevinovat a unui 

păcătos în judecata lui Dumnezeu, fie prin declararea unei neprihăniri 

a omului înaintea oamenilor. Această distincție este sigură și își are 

fundamentul în Scriptură, care folosește cuvântul a justifica în ambele 

moduri, atât în sensul achitării noastre înaintea lui Dumnezeu, cât și în 

sensul manifestării inocenței noastre înaintea oamenilor, atunci când 

suntem acuzați sau suspectați că am greșit față de ei. Și Scriptura aplică 

                                            
60 canonic – se referă la apariția în canonul biblic, adică în cele 39 de cărți ale Vechiului Testament 

sau în cele 27 ale Noului Testament. 
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această deosebire pentru a-i reconcilia pe cei doi apostoli în felul urmă-

tor: Pavel vorbește despre justificare înaintea lui Dumnezeu; Iacov vor-

bește despre justificare în contextul omului. Un om este justificat prin 

credință, fără fapte, spune Pavel; adică, înaintea lui Dumnezeu, un om 

obține iertarea păcatelor și este declarat drept doar prin credința lui în 

Hristos, nu datorită faptelor sale. Un om este justificat prin fapte, și nu 

doar prin credință, spune Iacov; adică, înaintea oamenilor, suntem de-

clarați drepți prin faptele noastre bune și nu doar prin credință, ceea 

ce presupune că celelalte haruri interioare și invizibile se fac vizibile 

înaintea oamenilor prin faptele bune pe care ei ne văd făcându-le. Fap-

tul că această aplicație nu este deloc nepotrivită pentru a reconcilia 

această diferență poate fi demonstrat prin analiza următoare. 

În primul rând, referindu-ne la Pavel, toți suntem de acord că el 

vorbește aici despre justificarea omului înaintea lui Dumnezeu (Ro-

mani 3:20). 

În al doilea rând, cu referire la Iacov, vom arăta că, cu o abordare 

corectă, se poate considera că el se referă la declararea justificării și a 

neprihănirii noastre înaintea oamenilor. Pentru dovada din text, voi 

arăta că pasajul ne permite următoarele trei indicii. „Arată-mi credința 

ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele” (Iacov 

2:18). Aici, creștinul adevărat, vorbindu-i ipocritului ce se laudă cu cre-

dința lui, îi cere acestuia o afirmare a credinței și justificării lui prin 

intermediul unei dovezi reale, nu doar a unei mărturisiri verbale, pro-

mițând că, în ceea ce îl privește, va arăta și va dovedi autenticitatea 

credinței sale prin faptele sale bune. De aceea, înaintea oamenilor, ni-

meni nu poate justifica autenticitatea credinței sale altfel decât prin 

faptele care o urmează. 

Despre Avraam se spune că a fost justificat „când a adus pe fiul său 

Isaac jertfă pe altar” (Iacov 2:21). Este clar însă că Avraam fusese socotit 

neprihănit înaintea lui Dumnezeu cu mult timp înainte, chiar cu 25 ani 
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mai devreme (Geneza 15:6). De aceea, prin acea lucrare admirabilă de a-

și aduce fiul pe altar, el a declarat înaintea întregii lumi că este un om drept 

și un credincios adevărat. Și pentru acest scop, Dumnezeu l-a testat pe 

Avraam prin acea încercare a credinței lui, astfel încât toți credincioșii să 

aibă înaintea ochilor lor un model rar al unei credințe vii și justificatoare, 

și să vadă că a existat un motiv solid pentru care a fost numit „tatăl celor 

credincioși”. Se spune apoi despre credința lui Avraam că „lucra împreună 

cu faptele lui și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită” (Iacov 2:22). 

Chiar și după judecata exegeților papistași, precum Lorinus61, această afir-

mație este înțeleasă ca fiind manifestarea credinței lui Avraam prin inter-

mediul faptelor lui. Credința lui i-a dirijat faptele; faptele lui au demon-

strat puterea și desăvârșirea credinței lui. Așadar, nu este deloc greșit că 

exegeți biblici precum Calvin sau alții, care sunt de partea noastră, au ofe-

rit această soluție problemei de față. Aceasta este prima modalitate de re-

conciliere a acestor două pasaje. Cu toate acestea, deși această abordare 

poate fi apărată împotriva oricăror contra-argumente și obiecții ale altora, 

mulți predicatori învățați aleg o altă cale, mai precisă, de a călca pe urmele 

apostolilor, la care sunt și eu dispus să subscriu și să o urmez. 

Cea dea doua modalitate, așadar, de a împăca aceste pasaje constă 

în a face distincție cu privire la cuvântul „credință”, care trebuie luat în 

două sensuri. În primul rând, este considerat ca acea credință care este 

adevărată și vie (credința care lucrează prin dragoste) și este roditoare 

în toate aspectele ascultării. În al doilea rând, este considerat ca acea 

credință care este falsă și moartă, constând doar într-o banală accep-

tare a adevărului tuturor afirmațiilor de credință, însoțită de formalis-

mul exterior al unei mărturisiri, dar lipsită de ascultarea sinceră. 

Această distincție cu privire la cuvântul „credință” este sigură con-

form Scripturilor, după cum s-a mai arătat în discuțiile noastre cu pri-

vire la acest har. Oamenii noștri o aplică acum astfel: când Pavel afirmă 

                                            
61 Lorinus, John – 1569-1634, comentator biblic iezuit. 
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că noi suntem justificați doar prin credință, el vorbește despre acea 

credință care este adevărată și vie, lucrătoare, prin fapte bune. Când 

Iacov neagă că un om este justificat doar prin credință, disputa lui este 

cu acea credință care este falsă și moartă, lipsită de puterea de a aduce 

roade prin tot felul de fapte bune. Așa că apostolii nu afirmă nimic con-

tradictoriu, pentru că Pavel spune că noi suntem justificați printr-o cre-

dință adevărată, iar Iacov afirmă că nu suntem justificați printr-o cre-

dință falsă. 

Apoi Pavel spune că noi nu suntem justificați prin fapte; Iacov 

spune că suntem justificați prin fapte. Nici aici nu există vreo contra-

dicție. Căci Iacov înțelege prin „fapte” o credință lucrătoare, în opoziție 

cu credința leneșă și moartă despre care a vorbit anterior, printr-o me-

tonimie62. Este clar așadar că aceste două fraze, care spun că nu suntem 

justificați prin fapte (a lui Pavel) și că suntem justificați printr-o cre-

dință lucrătoare (a lui Iacov), se armonizează una cu alta foarte bine. 

Pavel desparte faptele de justificarea noastră, dar nu de credința noas-

tră. Iacov alătură faptele credinței noastre, dar nu justificării noastre. 

Dați-mi voie să fac acest lucru un pic mai clar folosind o ilustrație 

sau două. Există o mare diferență între următoarele afirmații: un om 

trăiește printr-un suflet rațional, și un om trăiește prin rațiune. Prima 

este adevărată și ne arată ce calități și putere sunt esențiale acelui suflet, 

prin care un om trăiește. Dar cea de-a doua este falsă, pentru că noi nu 

trăim prin calitatea sau puterea rațiunii, chiar dacă trăim prin acel suflet 

care are acea calitate, fără de care nu ar mai fi suflet omenesc. La fel este 

și cu următoarele două propoziții: mugurele trăiește prin respirația care îi 

dă putere; mugurele trăiește prin creșterea sa. Orice om, cât de simplu, 

poate spune că prima este adevărată și a doua falsă. Căci, chiar dacă în 

esența vegetală prin care plantele trăiesc, există acele elemente care sunt 

                                            
62 metonimie – figură de stil prin care o expresie sau o frază este înlocuită cu o alta care este foarte 

apropiată ca sens, după cum se folosește expresia Executivul pentru a semnifica Guvernul țării. 
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necesare pentru existența lui, anume hrănirea, creșterea și procrearea, to-

tuși nu calitatea creșterii este ceea ce dă viață plantelor, căci ele trăiesc 

chiar și atunci când nu cresc în mod necesar. 

În mod asemănător, aceste două fraze – că suntem justificați 

printr-o credință lucrătoare și că suntem justificați prin fapte – diferă 

foarte mult. Prima este adevărată și ne arată care sunt calitățile nece-

sare pentru existența acelei credințe, prin care cel neprihănit trăiește, 

anume că în afară de puterea credinței în promisiune există și o încli-

nație naturală și o hotărâre de a face toate faptele bune care însoțesc 

credința. Dar a doua frază este falsă, fiindcă deși credința adevărată 

este în mod egal capabilă să lucreze, conducând la ascultarea universală 

de voia lui Dumnezeu, și să creadă și să se bizuie pe promisiunile lui 

Dumnezeu, totuși noi nu suntem justificați prin ea pentru că aduce 

fapte bune, ci pentru că ea primește promisiunile Evangheliei. 

Așadar, Iacov afirmă un lucru care este adevărat, anume că suntem 

justificați printr-o credință lucrătoare; iar Pavel neagă un lucru care 

este fals, anume că am putea fi justificați prin fapte. 

 

Fragment din cartea The Justification of a Sinner, re-tipărită                                                   

de editura Soli Deo Gloria, o lucrare a Reformation Heritage Books,                            

www.heritagebooks.org. 

  



RECONCILIEREA LUI PAVEL CU IACOV   WILLIAM PEMBLE 

= 239 = 

25 
ABUZUL JUSTIFICĂRII 

 

ROBERT TRAILL 
 

OBIECȚIA 1: Nu observăm noi un mare declin în ce privește evlavia 

practică adevărată printre cei ce pretind că sunt creștini? Suntem noi ca 

și protestanții și puritanii din vechime? Răspunsul meu este acesta: Fap-

tul că avem de-a face cu o decădere și o degenerare mare a evlaviei este 

un lucru ce trebuie deplâns. Dar care este cauza și care este soluția la 

această decădere? Se datorează ea faptului că învățăturile privitoare la 

moralitate, virtuți și fapte bune nu sunt predicate suficient? Nicidecum, 

căci de mulți ani am observat printre noi o lucrare publică în țara noas-

tră, care a predicat constant aceste teme. Cu toate acestea, țara devine la 

fel ca Sodoma, plină de toate spurcăciunile; iar pomul profanităților a 

crescut atât de înalt încât până și sabia judecătorilor a ajuns să nu mai 

fie capabilă să îi taie ramurile. Se datorează aceasta, atunci, faptului că 

oamenii au prea multă credință în Hristos? Sau prea puțină? Sau deloc? 

N-ar trebui ca mai multă credință în Hristos să conducă la o mai mare 

sfințenie? Nu se întâmplă mereu așa? Și nu se va întâmpla și acum? Nu 

a fost sfințenia primilor protestanți deosebită și strălucitoare? Izvorul 

cert al acestei stricăciuni prevalente din țară este ignoranța oamenilor și 

necredința în Evanghelia lui Hristos; și ea este mărită și de mulți proroci 

care spun minciuni acestor oameni, folosindu-se de Numele Domnului. 
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OBIECȚIA 2: Dar nu abuzează unii de harul Evangheliei pentru a-l 

transforma în nelegiuire? Răspuns: Da, unii fac asta, dintotdeauna au 

făcut așa, și încă o vor mai face. Dar ceea ce abuzează ei este o doctrină 

a harului greșit înțeleasă și pe care nu o cred. Niciun om nu poate abuza 

însăși harul, pentru că puterea acestuia previne abuzul lui. Haideți să ve-

dem cum a tratat Pavel, acel binecuvântat vestitor al acestui har, obiecția 

aceasta (Romani 6:1 etc.). Ce face el pentru a preveni acest abuz? Insistă 

cumva asupra ceea ce spusese (Romani 5:20), anume că harul se înmul-

țește și mai mult acolo unde păcatul se înmulțește? Diminuează cumva 

harul, așa încât oamenii să nu se poticnească de el sau să nu fie suprasa-

turați de el? Amestecă el cumva harul cu o parte din Lege, pentru a-l face 

mai plin? Nu, ci el doar susține care este puterea și influența acestui har, 

oriunde el există cu adevărat. Acest har se găsește în întregime depozitat 

în Hristos Isus, este oferit tuturor oamenilor prin Evanghelie, revărsat 

de Domnul nostru prin lucrarea credinței, și băut de aleșii Lui în exersa-

rea credinței. Harul devine în ei un izvor de viață, care va produce și tre-

buie să producă tot felul de fapte sfinte. El îi îndeamnă să bea tot mai 

mult din acest har, prin credință. Dar în ce îi privește pe cei care se pre-

tind părtași harului dar trăiesc ca păgânii, Duhul lui Dumnezeu declară 

că ei nu au parte de har, căci harul este întotdeauna roditor, prin fapte 

bune (2 Petru 2 și Iuda). Apostolul le poruncește bisericilor să se depăr-

teze de astfel de oameni (1 Corinteni 5; 2 Timotei 3:5) și să le spună, după 

exemplul lui Petru, că n-au nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, 

căci inimile lor nu sunt curate înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 

8:21); astfel că învățătura este corectă când spune că ei sunt niște ipo-

criți, care doar se pretind a fi creștini. 
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26 
PACE PRIN JUSTIFICARE 

 

J.C. RYLE 
 

„Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, 

prin Domnul nostru Isus Hristos” – Romani 5:1 

 

Haideți să vă arăt stânca din care curg justificarea și pacea cu Dum-

nezeu. Acea stâncă este Hristos. Creștinul adevărat nu este justificat 

datorită vreunui lucru bun care s-ar afla în el. Pacea lui nu își trage 

seva din vreo faptă meritorie a lui. Ea nu este obținută prin rugăciunile 

lui sau prin regularitatea cu care face anumite lucruri, nici prin pocă-

ința și corectarea vieții lui, și nici prin moralitatea sau dărnicia lui. 

Toate acestea sunt cu totul incapabile să îl justifice. În ele însele, toate 

sunt deficitare în multe aspecte și au nevoie chiar ele să fie iertate. Iar 

când vine vorba de abilitatea de a-l justifica pe om, ele nici măcar nu 

pot fi rostite. Testat prin intermediul standardului perfect al Legii lui 

Dumnezeu, cel mai bun dintre creștini nu este altceva decât un păcătos 

justificat, un criminal iertat. Cât privește meritele, vrednicia, recom-

pensele sau pretențiile la mila lui Dumnezeu, el nu are dreptul la ni-

ciuna dintre acestea. Pacea clădită pe oricare dintre aceste temelii este 

cu totul lipsită de valoare. Omul care se bizuie pe ele este mizerabil de 

înșelat. Niciodată nu au fost mai adevărate, pe această temă, cuvintele 
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așternute pe hârtie acum 280 de ani de Richard Hooker63. Ce bine ar fi 

ca aceia care vor să știe ce gândea acest predicator englez în vremea 

aceea, să sublinieze cuvintele lui: „Dacă Dumnezeu ne-ar face o ofertă 

atât de generoasă, căutați în toate generațiile de oameni de la căderea în 

păcat a părintelui vostru Adam și găsiți un singur om măcar, care să fi 

săvârșit o singură faptă pură, fără vreo pată sau zbârcitură – și veți des-

coperi că doar pentru acea singură faptă a acelui om, nici omul și nici 

îngerii nu pot cuprinde chinurile care sunt pregătite pentru ea – cum am 

putea crede că o astfel de plată va putea să elibereze oamenii și îngerii, 

și cum s-ar putea ca ea să se găsească la fiii oamenilor?” 

Cele mai bune lucruri pe care le facem au ceva în ele care necesită a 

fi iertate. Cum am putea atunci să facem orice lucru meritoriu sau vred-

nic de a fi răsplătit? Eu susțin total cuvintele de mai sus. Cred că niciun 

om nu poate fi justificat prin faptele lui înaintea lui Dumnezeu nici în cea 

mai neînsemnată proporție. Înaintea oamenilor, da, el poate fi justificat: 

faptele lui pot fi dovada realității creștinismului lui. Dar înaintea lui 

Dumnezeu, el nu poate fi justificat prin nimic din ceea ce el poate face: 

el va fi mereu nedesăvârșit, mereu imperfect, mereu eșuând în ceva, me-

reu cu mult sub ștachetă, și asta atâta vreme cât trăiește. Nimeni nu a 

căpătat vreodată pacea și nu a ajuns justificat prin faptele sale. 

Dar atunci cum este justificat un adevărat creștin? Care este secre-

tul acelei păci și a simțământului iertării de care se bucură? Cum putem 

să înțelegem un Dumnezeu Sfânt care tratează omul păcătos ca și cum 

ar fi inocent, și îl consideră neprihănit în ciuda multelor lui păcate? 

Răspunsul la toate aceste întrebări este simplu și scurt. Adevăratul 

creștin este socotit neprihănit datorită lui Isus Hristos, Fiul lui Dumne-

zeu. El este justificat datorită morții și ispășirii făcute de Hristos. El are 

pace pentru că „Hristos a murit pentru păcatele lui, după Scripturi.” 

                                            
63 Richard Hooker (c. 1554-1600) – predicator englez care a creat o teologie anglicană distinctă; 

maestru în proză în limba engleză şi filosofie legală. 
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Această cheie descuie marea taină. Iată cum se rezolvă marea pro-

blemă, cum Dumnezeu poate fi drept și totuși să-l socotească neprihă-

nit pe cel vinovat. Viața și moartea Domnului Isus explică totul. „El este 

pacea noastră” (1 Corinteni 15:3; Efeseni 2:14). 

Hristos a stat în locul creștinului adevărat. El a devenit Garantul și 

Substitutul lui. El a purtat tot ceea trebuia purtat, și a făcut tot ce tre-

buia făcut, și ceea ce El a făcut, a finalizat. De aceea, adevăratul creștin 

este un om justificat (Isaia 53:6). 

Hristos a suferit pentru păcate, „El, Cel neprihănit, pentru cei nele-

giuiți.” El a îndurat pedeapsa noastră în trupul Lui pe cruce. El a permis 

mâniei lui Dumnezeu, pe care noi o meritam, să cadă asupra Lui. Iată 

cum creștinul adevărat este un om justificat (1 Petru 3:18). 

Hristos a plătit cu sângele Lui datoria pe care creștinul o avea. El a 

preluat-o și a achitat-o până la ultimul bănuț prin moartea Lui. Dum-

nezeu este drept și nu va cere ca datoria să fie plătită de două ori. Iată 

de ce creștinul adevărat este un om justificat (Faptele Apostolilor 

20:28; 1 Petru 1:18-19). 

Hristos a ascultat de Legea lui Dumnezeu în mod perfect. Diavolul, 

prințul acestei lumi, nu a putut găsi vreo greșeală în El. Prin împlinirea 

Legii în acest fel, El a adus o neprihănire veșnică, prin care toți cei ce 

sunt parte din poporul Lui sunt îmbrăcați înaintea lui Dumnezeu. Iată 

de ce creștinul adevărat este un om justificat (Daniel 9:24; Romani 

10:4). 

Într-un cuvânt, Hristos a trăit pentru creștinul adevărat. Hristos a 

murit pentru el. Hristos a mers în mormânt pentru el. Hristos a înviat 

pentru el. Hristos S-a înălțat la cer pentru el și a mers în Cer pentru a 

mijloci pentru sufletul lui. Hristos a făcut totul, a plătit totul, a suferit 

tot ceea ce era necesar pentru răscumpărarea lui. Iată de unde izvorăște 

justificarea creștinului adevărat – de unde și pacea lui. În creștin nu se 
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găsește nimic de valoare, dar în Hristos, el are toate lucrurile de care 

sufletul lui ar putea avea nevoie (Coloseni 2:3; 3:11). 

Cine poate descrie binecuvântarea acestui schimb care are loc între 

creștinul adevărat și Domnul Isus Hristos! Neprihănirea lui Hristos este 

așezată asupra lui, și toate păcatele lui sunt puse asupra lui Hristos. 

Hristos a fost socotit drept păcătos de dragul creștinului, și acum el este 

socotit nevinovat datorită lui Hristos. Hristos a fost condamnat pentru 

el, deși în Hristos nu s-a găsit nici o vină – iar acum creștinul este achi-

tat datorită lui Hristos, deși el este plin de păcate, greșeli și eșecuri. Iată 

înțelepciunea adevărată! Dumnezeu poate fi astfel drept și totuși să-l 

ierte pe cel vinovat. Omul poate să se simtă păcătos, și totuși să aibă o 

bună nădejde la Rai și să aibă pace până va ajunge acolo. Cine dintre 

oameni și-ar fi putut imagina vreodată un astfel de lucru? Cine ar putea 

să nu admire această înțelepciune când o aude? (2 Corinteni 5:21) 

Citim despre Isus, Fiul lui Dumnezeu, că S-a coborât într-o lume a 

păcătoșilor, căreia nici nu i-a păsat de El înainte, nici nu L-a onorat 

când a venit în lume. Citim despre El că a mers în temniță și a permis 

să fie întemnițat, astfel ca sărmanii păcătoși întemnițați să fie eliberați. 

Citim despre El că S-a făcut ascultător până la moarte – moarte de cruce 

– pentru ca noi, copiii nevrednici ai lui Adam, să avem parte de o ușă 

deschisă către viața veșnică. Citim despre El că a purtat bucuros păca-

tele și nelegiuirile noastre, pentru ca noi să ne îmbrăcăm cu neprihăni-

rea Lui, și să umblăm în lumina și libertatea fiilor lui Dumnezeu (Fili-

peni 2:8). Acest lucru poate fi foarte bine numit „dragostea care întrece 

cunoștința!” Harul fără plată nu putea în niciun fel să strălucească atât 

de mult precum strălucește în felul în care suntem justificați de Hristos 

(Efeseni 3:19). 

Aceasta este calea ce veche – singura - prin care copiii lui Adam, 

care au fost justificați de la întemeierea lumii, și-au găsit pacea. De la 

Abel încoace, niciun bărbat sau femeie n-a manifestat vreodată un 
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strop de milă autentică, cu excepția situației când a făcut acest lucru 

prin Hristos. Orice altar care a fost înălțat înainte de vremea lui Moise 

a îndreptat privirile către El. Orice sacrificiu și ceremonie din Legea 

Mozaică avea scopul să îi îndrepte pe copiii lui Israel către El. Toți pro-

orocii au mărturisit despre El. Într-un cuvânt, dacă pierzi din vedere 

justificarea prin Hristos, o mare parte a Scripturii Vechiului Testament 

va deveni o țesătură fără înțeles. 

Iată, mai presus de orice, care este calea justificării, care împli-

nește în mod precis lipsurile și cerințele naturii omenești. În om, există 

acolo o conștiință, deși el este o ființă căzută în păcat. Există un dram 

de simțământ cu privire la nevoia lui, care, în momentele ei mai bune, 

se face auzită, și pe care nu o poate rezolva decât Hristos. Atâta vreme 

cât conștiința omului nu este flămândă, orice jucărie religioasă nu va 

face altceva decât să încerce să liniștească sufletul omului și să îl reducă 

la tăcere. Dar odată ce conștiința lui devine flămândă, nimic nu îl va 

mai ține tăcut și nimic nu îl va mai mulțumi decât adevărata hrană 

spirituală, care nu este alta decât Hristos. 

Există ceva în interiorul omului, când conștiința lui este trezită cu 

adevărat, care îi șoptește, „Trebuie să fie plătit un preț pentru răscum-

părarea sufletului meu, sau nu voi avea pace niciodată.” Dintr-o dată, 

Evanghelia îi face omului cunoștință cu Hristos. Hristos a plătit deja 

prețul răscumpărării lui. Hristos S-a dat pe Sine pentru el. Hristos l-a 

răscumpărat de sub blestemul Legii, fiind făcut blestem pentru el (Ga-

lateni 2:20; 3:13). 

Există ceva în interiorul omului, când conștiința lui este trezită cu 

adevărat, care îi șoptește, „Trebuie să fiu părtaș neprihănirii sau drep-

tului de a merge în cer, sau nu voi avea niciodată pace.” Și dintr-o dată, 

Evanghelia i-L face cunoscut pe Hristos. El îi dă o neprihănire veșnică. 

El este sfârșitul Legii, dând neprihănirea. Numele Lui este Domnul, Ne-

prihănirea noastră. Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi pe Cel ce nu 
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a cunoscut păcatul, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 

El (2 Corinteni 5:21; Romani 10:4; Ieremia 23:6). 

Există ceva în interiorul omului, când conștiința lui este trezită în 

adevăr, care îi șoptește, „Trebuie să existe o pedeapsă și suferință pen-

tru păcatele mele, altfel nu voi avea parte de pace.” Dintr-o dată, Evan-

ghelia Îl aduce înaintea lui pe Hristos. Hristos a suferit pentru păcat, 

cel drept pentru cei păcătoși, pentru a-l aduce la Dumnezeu. El a purtat 

păcatele noastre în trupul Lui pe cruce. Prin rănile Lui suntem vindecați 

(1 Petru 2:24; 3:18). 

Există ceva în interiorul omului, când conștiința lui este trezită cu 

adevărat, care îi șoptește, „Trebuie să am un preot pentru sufletul meu, 

altfel nu am pace.” Și din nou, dintr-o dată, Evanghelia îi face cunoscut 

pe Hristos. Hristos este pecetluit și trimis de Dumnezeu Tatăl să fie 

Mijlocitor între El și om. El este Apărătorul desemnat pentru păcătoși. 

El este Sfătuitorul și Medicul sufletelor bolnave. El este Marele Preot, 

Atotputernicul iertător, Mărturisitorul plin de har al păcătoșilor împo-

vărați (1 Timotei 2:5; Evrei 8:1). 

Știu că sunt mii de pretinși creștini care nu văd nicio frumusețe 

deosebită în această doctrină a justificării prin Hristos. Inimile lor sunt 

îngropate în lucrurile lumii acesteia. Conștiințele lor sunt adormite, to-

cite și fără glas. Dar oricând începe conștiința omului să simtă și să 

vorbească cu adevărat, el va vedea ceva valoros în ispășirea lui Hristos 

și în slujirea Lui preoțească, pe care nu le-a văzut niciodată până atunci. 

Lumina nu se potrivește mai bine ochiului și nici muzica urechii pe cât 

se potrivește Hristos nevoilor reale ale unui suflet păcătos. Sute de cre-

dincioși pot mărturisi că experiența unui păgân convertit pe insula Ra-

iatea64 din Pacificul de Sud a fost exact experiența lor. „Am văzut”, spu-

nea el, „un munte imens, cu pante abrupte, pe care am îndrăznit să îl 

                                            
64 Raiatea – cea mai mare insulă din arhipelagul Leeward, Insulele Societății, Polinezia Franceză, 

situate în zona centrală a Pacificului de Sud. 
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escaladez, dar când am ajuns la o anume înălțime, mi-am pierdut su-

portul și am căzut la baza lui. Epuizat de oboseală și uimire, am stat la 

distanță și am plâns, și, pe când plângeam, am văzut o picătură de 

sânge curgând pe acel munte, și, într-o clipă, a fost topit.” I s-a cerut 

atunci să explice ce voia să spună. „Acel munte,” a răspuns el, „erau 

păcatele mele, iar acel sânge care a curs peste el, a fost sângele prețios 

al lui Isus, care a topit muntele vinovăției mele.” [William’s South Sea 

Missions] 

Aceasta este singura cale adevărată a păcii – justificarea prin Hris-

tos. Ia aminte ca nu cumva să te întoarcă cineva de pe această cale și să 

te conducă spre învățăturile mincinoase ale bisericii Romei. Vai, este ui-

mitor să vezi cum acea nefericită biserică a ridicat o casă a ereziilor chiar 

lângă locașul adevărului! Ține-te strâns legat de adevărul lui Dumnezeu 

privind justificarea, și nu te lăsa amăgit.  

Nu apleca urechea către vreun cuvânt pe care l-ai putea auzi despre 

alți mijlocitori și alți pretinși aducători de pace. Ține minte că nu este 

niciun alt mijlocitor decât acesta – Isus Hristos; nu există niciun purga-

toriu65 pentru păcătoși, decât acesta – sângele lui Hristos; nicio jertfă 

pentru păcat cu excepția acesteia – jertfa făcută odată pentru totdeauna 

pe cruce; nicio faptă care să merite vreo răsplată, decât lucrarea lui Hris-

tos; niciun preot care să ierte cu adevărat – ci doar Hristos. Stai alipit de 

aceste adevăruri și veghează. Nu da altuia gloria care aparține doar lui 

Hristos. 

Ce știi tu despre Hristos? Nu mă îndoiesc că ai auzit de El, și ai 

repetat Numele Lui când ai spus Crezul. Ai fost, poate, obișnuit să auzi 

povestindu-se lucruri despre viața și moartea Lui. Dar Îl cunoști tu prin 

                                            
65 purgatoriu – învățătura romano-catolică privind o stare intermediară după moarte, în care su-

fletele persoanelor ar fi purificate, suferind de pe urma păcatelor lor din trecut. Autorul spune că 

singurul loc unde noi suntem „purificați” este în sângele lui Hristos, nu în vreun purgatoriu înțeles 

în sens romano-catolic. 
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experiență personală? Ce folos ai în mod practic de la El? Ce lucruri și 

ce schimburi au avut loc între sufletul tău și El? 

O, crede-mă, nu există pace cu Dumnezeu, afară de pacea care se 

obține prin Hristos! Pacea este darul Lui special. Pacea este acea moș-

tenire pe care numai El a avut puterea să o lase în lume la plecarea Lui. 

Orice altă pace este o amăgire și o bătaie de joc. Când foamea va putea 

fi stăvilită fără hrană, setea fără apă și oboseala fără odihnă, atunci și 

numai atunci se va putea ca oamenii să își găsească pacea fără Hristos. 

Dar te întreb acum – ai această pace? Obținută de Hristos cu pro-

priul Său sânge, oferită fără plată de Hristos tuturor celor care doresc 

să o primească – ai tu această pace? O, nu te lăsa: nu te lăsa până când 

nu vei da un răspuns pozitiv întrebării mele – AI PACE? 

Hai să îți arăt izvorul de unde curge adevărata pace. Acel izvor este 

justificarea. 

Pacea creștinului adevărat nu este un sentiment vag, visător, fără 

logică și fără fundament. El poate să arate care sunt cauzele păcii. Ea 

este înrădăcinată în teren solid. El are pace cu Dumnezeu pentru că este 

justificat. 

În lipsa justificării, este imposibil să avem o pace reală. Conștiința 

dovedește asta. Păcatul este ca un munte ce se ridică între om și Dum-

nezeu, și el trebuie dat la o parte. Simțământul vinovăției lui apasă greu 

asupra inimii, și trebuie îndepărtat de acolo. Păcatul neiertat va ucide 

pacea. Și creștinul autentic știe acest lucru foarte bine. Pacea lui izvo-

răște dintr-o conștientizare a faptului că păcatele lui au fost iertate și 

că vinovăția lui a fost dată la o parte. Casa lui nu este construită pe un 

teren nisipos. Fântâna lui nu este spartă, ca să nu poată păstra apă. El 

are pace cu Dumnezeu pentru că este justificat. 

El este justificat și păcatele îi sunt iertate. Oricât de multe ar fi, 

oricât de mari, toate sunt șterse, iertate, nimicite. Ele sunt șterse din 
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cartea lui Dumnezeu. Sunt cufundate în adâncurile mării. Aruncate îna-

poia lui Dumnezeu. Dacă le cauți, nu sunt de găsit. Nu își mai aduce 

aminte de ele. Chiar dacă ar fi ca o haină stacojie, acum creștinul este 

făcut alb ca zăpada; chiar dacă ar fi roșu precum purpura, este făcut 

alb ca lâna. Astfel are el pace. 

El este justificat și socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nu 

mai vede acum nicio pată în el și îl consideră inocent. Este îmbrăcat într-

o robă de o neprihănire perfectă și poate lua loc alături de îngeri fără a se 

simți rușinat. Sfânta Lege a lui Dumnezeu, care pătrunde până în gându-

rile și intențiile inimilor oamenilor, nu îl poate condamna. Diavolul chiar, 

„pârâșul fraților”, nu poate să îl învinuiască cu nimic așa încât creștinul să 

nu poată beneficia de achitarea deplină. Așa are creștinul pace. 

Dar nu este el, în mod natural, un păcătos sărman, slab, plin de 

greșeli? Ba este. Nimeni nu știe acest lucru mai bine decât el însuși. 

Dar, în ciuda acestui fapt, el este considerat înaintea lui Dumnezeu ca 

fiind perfect, complet și fără vină, pentru că este justificat. Nu este el, 

în mod firesc, dator vândut? Ba este. Nimeni nu se simte mai profund 

îndatorat decât el. El datorează zeci de mii de talanți, și nu are nimic 

cu ce să plătească. Dar toată datoria lui este plătită, rezolvată pentru 

totdeauna, pentru că el este justificat. 

Nu este el, în mod natural, vrednic de blestemul Legii pe care a 

încălcat-o? Este, da. Nimeni nu ar mărturisi mai degrabă decât el acest 

adevăr. Dar cerințele Legii au fost deplin satisfăcute pentru el, cerințele 

dreptății au fost împlinite până la cea mai măruntă, și el este justificat. 

Nu merită el, în mod firesc, să fie pedepsit? Evident. Nimeni nu ar 

recunoaște mai pe deplin aceasta decât chiar el. Dar pedeapsa a fost 

purtată. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului a fost deja manifes-

tată. Și totuși el a scăpat, și iată-l justificat. Cunoaște vreunul dintre 

cititorii acestor rânduri toate acestea prin propria experiență? Ești tu 
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justificat? Crezi că ești iertat, achitat și acceptat înaintea lui Dumne-

zeu? Poți să te apropii de El cu îndrăzneală și să spui, „Tu ești Tatăl și 

Prietenul meu, iar eu sunt copilul Tău răscumpărat”? O, crede-mă, nu 

vei gusta vreodată adevărata pace până când nu vei fi justificat! Unde 

sunt păcatele tale? Sunt ele îndepărtate și aruncate departe de sufletul tău? 

Au fost ele recunoscute și socotite în prezența lui Dumnezeu? Oh, fii sigur 

că aceste întrebări sunt de cea mai mare importanță! Pacea conștiinței care 

nu este clădită pe justificare este un vis periculos. Domnul te poate elibera 

de o astfel de pace! 

Călătorește cu mine, imaginar, la unele dintre cele mai mari spitale 

londoneze. Stai împreună cu mine la căpătâiul acelor creaturi sărmane, 

aflate în stadiul terminal al bolilor lor incurabile. Omul stă acolo tăcut și 

fără a fi tulburat. Nu se plânge și nici nu pare să simtă durerile. Se odih-

nește și stă liniștit. Ochii îi sunt închiși. Capul îi stă liniștit pe pernă. 

Zâmbește puțin și murmură ceva din buze. Visează la familia lui, la 

mama și tinerețea lui. Gândurile îi sunt departe – dar este aceasta sănă-

tate? Oh, nu! Nu! Este doar efectul calmantelor. Pentru el nu se mai poate 

face nimic. Moare cu fiecare zi care trece. Singurul scop este să i se mic-

șoreze durerile. Liniștea lui este una neobișnuită. Somnul lui este unul 

nesănătos. Poți vedea cu ușurință în cazul acestui om o ilustrație vie a 

ceea ce înseamnă să ai pace fără justificare. Este un lucru zadarnic, gol, 

amăgitor și nesănătos. Sfârșitul acestei păci este moartea. 

Hai cu mine și la un azil de nebuni. Vino să vizităm câteva dintre 

cazurile de nebunie incurabilă. Probabil că vom da peste vreunul care 

se visează că este bogat și nobil, sau chiar rege. Uite-te cum adună pa-

iele de pe pământ, și le aruncă pe cap și numește asta coroană. Uite-te 

cum adună pietre și pietricele și spune că sunt diamante și perle. As-

cultă-l cum râde, apoi plânge, apoi pare să fie fericit în amăgirile lui – 

dar este asta fericire? Nu, nu! Știm că este doar rezultatul nebuniei ig-

norante. Poți vedea cu ușurință în cazul acestui om o altă ilustrație a 
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unei păci clădită pe imaginație, și nu pe justificare. Este un lucru fără 

viață, fără vreo utilitate. Nu are nici rădăcină, și nici viață. 

Fixează-ți aceasta în mintea ta – că nu poate exista pace cu Dumnezeu 

până când nu știi că ești justificat. Trebuie să știm ce se întâmplă cu păca-

tele noastre. Trebuie să avem o speranță rațională că ele sunt iertate și 

înlăturate. Trebuie să avem mărturia conștiinței noastre că nu suntem vă-

zuți de Dumnezeu ca vinovați. Fără aceasta, degeaba vorbim de pace. Nu 

avem nimic decât o umbră și o imitație a ei. „Cei răi n-au pace, zice Dum-

nezeul meu” (Isaia 57:21). 

Ai auzit vreodată sunetul trâmbițelor care sună înaintea judecăto-

rilor, când aceștia ajung la porțile unei cetăți pentru a deschide ședin-

țele de judecată? Te-ai gândit vreodată la cât de diferite trebuie să fie 

simțămintele pe care acele trâmbițe le provoacă în inimile oamenilor? 

Cel nevinovat, care nu are niciun motiv să fie adus la judecată, le aude 

nemișcat. Ele nu îl înfricoșează. Le ascultă și pare liniștit, netemător. 

Dar adesea, printre cei care le aud, se găsește vreun sărman nenorocit, 

care își așteaptă judecata într-o celulă tăcută și rece; pentru el, aceste 

trâmbițe sunt semnalul distrugerii. Ele îl avertizează că ziua judecății 

este aproape. Doar puțină vreme, și va sta înaintea tribunalului drep-

tății și va auzi mărturie după mărturie, re-povestind istoria faptelor lui 

rele. Doar puțină vreme, și totul se va sfârși – judecata, verdictul și 

sentința – tot ce îi mai rămâne sunt pedeapsa și rușinea. De aceea, nici 

nu e de mirare că, atunci când aude sunetul trâmbițelor, inima acestui 

pușcăriaș bate neliniștită! 

Există o zi care vine cu repeziciune, când toți cei care nu sunt jus-

tificați vor cădea în același fel în disperare. Vocea arhanghelului și 

trâmbița lui Dumnezeu vor împrăștia în vânt falsa pace care acum stă-

pânește multe suflete. Ziua Judecății va convinge – dar prea târziu - mii 

de auto-sugestionați, că au nevoie de mult mai mult decât niște idei 



EVANGHELIA HARULUI 

= 252 = 

frumoase despre „dragostea și îndurarea lui Dumnezeu” pentru împă-

carea dintre om și Creatorul lui și pentru a le scăpa sufletele vinovate 

de la pedeapsa Iadului. Nicio speranță nu va putea rezista în acea în-

grozitoare zi, decât nădejdea omului justificat. Nicio pace nu se va do-

vedi solidă, de substanță și de nezdruncinat, ci numai pacea care este 

întemeiată pe justificare. 

Ai tu această pace? Nu îți găsi odihna, nu, dacă iubești viața, până 

când știi și crezi cu adevărat că ești un om justificat. Să nu crezi că asta 

ține de nume și cuvinte. Nu te flata în mintea ta cu ideea că justificarea 

este „un subiect greu de înțeles”, și că ai putea să ajungi cumva în Rai 

fără să te preocupi câtuși de puțin de justificarea ta. Fixează-ți în minte 

marele adevăr că nu poate exista Rai fără pace cu Dumnezeu, și nici 

pace cu Dumnezeu fără justificare. Apoi nu da odihnă sufletului tău 

până când vei ajunge să fii UN OM JUSTIFICAT. 
 

Fragment din Old Paths, re-tipărită de editura The Banner of Truth Trust,               

www.banneroftruth.org 
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27 
DOMNUL, NEPRIHĂNIREA 

NOASTRĂ 
 

CHARLES SPURGEON 

 

„Iată Numele pe care I-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră” - Ieremia 23:6 

 

Prin căderea în păcat, omul s-a ales cu o pierdere infinită în ce pri-

vește neprihănirea. El a suferit pierderea unei naturi neprihănite, și 

astfel o pierdere de două ori a neprihănirii legale66 înaintea lui Dumne-

zeu. Omul a păcătuit, motiv pentru care nu a mai fost nevinovat din 

acea clipă. Omul nu a păzit porunca; de aceea, el s-a făcut vinovat de 

păcatul omisiunii. Prin ceea ce a făcut și ceea ce a omis să facă, carac-

terul său inițial neprihănit a fost complet ruinat. Isus Hristos a venit în 

lume pentru a repara răul făcut prin cădere, pentru cei care sunt popo-

rul Lui. În ceea ce privește încălcarea poruncii prin păcatul lor, Hristos 

a îndepărtat-o prin sângele Lui prețios. Agonia și sângerarea Lui au eli-

minat pentru totdeauna consecințele păcatului în ce îi privește pe cre-

dincioși, iar prin ceea ce Hristos a făcut, prin singura Lui jertfă, purtând 

                                            
66 Când folosim termenul „legal”, sensul este acela de raportare la Legea lui Dumnezeu, fie că este 

vorba despre legea conștiinței, Legea mozaică, legea lui Hristos, în funcție de context. 
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pedeapsa acelui păcat în trupul Lui, El, în propria Persoană, a purtat 

păcatele noastre în trupul Lui pe lemn.  

Dar nu este suficient ca omul să fie iertat. Desigur, el este acum 

fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Dar omului i-a fost cerut ca, în rea-

litate, să păzească porunca. Nu ar fi fost de ajuns ca el să nu o fi încălcat, 

sau că el este privit, prin sângele lui Hristos, ca și cum n-ar fi încălcat-

o. El trebuia să o păzească, trebuia să continue în ascultarea de toate 

lucrurile care sunt scrise în cartea Legii, și să le împlinească pe toate și 

continuu. Cum este această obligativitate rezolvată? Omul trebuie să 

aibă o neprihănire, altfel Dumnezeu nu îl poate accepta. Omul trebuie 

să aibă o ascultare perfectă, altfel Dumnezeu nu îl poate răsplăti. Ar 

putea Dumnezeu să ofere Raiul unui suflet care nu a păzit într-un mod 

perfect Legea? Să dea răsplata acolo unde slujirea nu este făcută? Îna-

intea lui Dumnezeu, acesta ar fi un act prin care dreptatea Lui ar fi 

discreditată. Unde se află, atunci, neprihănirea cu care omul iertat să 

fie complet acoperit, astfel încât Dumnezeu să îl considere ca și cum ar 

fi păzit Legea, și să îl răsplătească în consecință? În mod sigur, fraților, 

nici unul dintre voi nu este atât de nebun încât să creadă că această 

neprihănire ar putea fi produsă de el însuși.  

În viața Lui, Hristos a fost atât de neprihănit, încât putem spune 

despre viața Lui, ca întreg, că reprezintă neprihănirea întruchipată. 

Hristos este Legea întrupată. Înțelegeți-mă bine. El a trăit Legea lui 

Dumnezeu în întregimea ei și, în timp ce tu vezi poruncile lui Dumne-

zeu scrise cu foc de la poalele Muntelui Sinai, le poți vedea scrise în 

carne, în Persoana lui Hristos. El nu a încălcat niciodată vreuna dintre 

poruncile Celui Preaînalt. Din ochiul Lui nu a ieșit niciodată focul mâ-

niei nejustificate, necurate. De pe buzele Lui nu s-a făcut auzit niciodată 

vreun cuvânt urât sau nedrept. Inima Lui nu a fost niciodată stârnită 

de vreo tânjire după păcat sau de vreo pată, cât de mică, de răutate. În 
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profunzimea simțămintelor Sale tainice, nu a stat ascunsă nicio gre-

șeală. În înțelepciunea Lui nu a existat vreun defect; nici în judecata 

Lui vreo eroare. În minunile pe care le-a făcut nu a fost nicio intenție 

de a brava înaintea altora. În El nu a existat cu adevărat nimic de re-

proșat. Puterile Lui, fiind conduse de înțelepciunea Sa, au acționat cu 

toate și au co-acționat, cu toate, în acord cu perfecțiunea ființei Sale, 

astfel că niciodată nu a existat în El nici măcar cea mai mică greșeală 

prin omisiune ori pată, pentru că nu a încălcat nimic. Dar Legea constă 

în primul rând în aceasta: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 

toată inima ta” (Deuteronom 6:5; Matei 22:37; Marcu 12:30; Luca 

10:27). Și El a împlinit această poruncă. A fost hrana și băutura Lui să 

facă voia Aceluia care L-a trimis. Niciodată nu a existat un om care să 

se cheltuie pe sine așa cum a făcut El. Foamea, setea și goliciunea au 

fost nimic pentru El, nici chiar moartea însăși, dacă astfel El trebuia să 

fie botezat cu botezul care Îi era rezervat și să bea paharul pe care Tatăl 

I l-a pus înainte (Matei 20:22-23; 26:42; Ioan 18:11).  

Dar Legea mai spune și aceasta: „Să iubești pe aproapele tău ca pe 

tine însuți” (Levitic 19:18; Matei 22:39; Marcu 12:31). În tot ceea ce El 

a făcut și a suferit, El a împlinit mult mai mult decât această poruncă, 

căci „pe alții i-a mântuit iar pe Sine nu S-a putut mântui” (Matei 27:42). 

El a folosit cele mai mari resurse de dragoste în devoțiune profundă și 

în iubire jertfitoare de Sine. El l-a iubit pe om mai mult decât Și-a iubit 

propria viață. Mai degrabă S-a lăsat scuipat, decât să lase ca omul să 

fie aruncat în flăcările Iadului; mai curând a purtat în trupul Lui ago-

niile durerii care nu poate fi descrisă, decât să lase ca sufletele pe care 

Tatăl I le-a încredințat să fie lepădate. El a împlinit Legea, aș spune, 

până la cea mai măruntă literă a ei. El i-a trăit fiecare silabă tainică, și 

cu adevărat a înălțat-o și a făcut-o onorabilă. El L-a iubit pe Domnul, 

Dumnezeul Lui cu toată inima Lui, cu tot sufletul și cugetul, și i-a iubit 

ca pe Sine pe cei ce au fost semenii Lui.  



EVANGHELIA HARULUI 

= 258 = 

Vine ziua când oamenii Îl vor recunoaște drept Iehova și când, pri-

vind la întreaga Lui viață trăită aici, ca Fiu întrupat, vor fi împinși să 

spună că viața Lui a fost neprihănirea însăși. Aspectul central, totuși, 

al titlului purtat de El stă în acest mic cuvânt noastră – „Domnul, ne-

prihănirea noastră”. Aceasta este ancora de fier cu care ne agățăm de 

El; ancora care se coboară până la profunzimea acestei mari neprihă-

niri a Lui. Acesta este cuiul sfânt prin care sufletele noastre sunt țintu-

ite alături de El. Este mâna binecuvântată cu care sufletul nostru s-a 

atins de El, și prin care El a devenit al nostru cu totul: „Domnul, Nepri-

hănirea noastră.”  

Vei observa acum că există o doctrină foarte prețioasă cuprinsă în 

acest titlu al Domnului și Mântuitorului nostru. Și cred că o putem înțelege 

astfel: când noi credem în Hristos, prin credință, primim justificarea. După 

cum meritul sângelui Lui îndepărtează păcatele de la noi, tot așa meritul 

ascultării Sale ne este pus în cont ca neprihănire a noastră. Imediat ce cre-

dem, suntem considerați ca și cum faptele lui Hristos ar fi faptele noastre. 

Dumnezeu privește la noi ca și cum acea ascultare perfectă, despre care 

tocmai am vorbit, ar fi fost împlinită de noi. Dumnezeu ne consideră ca și 

cum am fi fost în locul lui Hristos – privește la noi ca și cum viața Lui ar fi 

viața noastră – și ne acceptă, ne binecuvântează și ne răsplătește ca și cum 

tot ceea ce El a făcut ar fi fost făcut de noi, cei ce ne încredem în El. Știu 

că Socinus67, în vremea lui, obișnuia să se refere la această învățătură 

ca fiind execrabilă, detestabilă și imorală; și probabil că gândea așa 

pentru că era el însuși un om execrabil, detestabil și imoral. Mulți oa-

meni se folosesc de expresiile lor când le aplică altor persoane; ei sunt 

atât de obișnuiți cu propriile caractere și atât de suspicioși cu privire la 

ceilalți, încât ei cred că, atunci când sunt criticați de cineva, e mai bine 

                                            
67 Faustus Socinus (1539-1604) – teolog anti-trinitarian; a afirmat că Hristos a devenit Dumnezeu 

numai după înviere și că moartea lui Hristos nu a adus iertarea păcatelor; s-a născut la Siena, 

Italia. 



DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ   CHARLES SPURGEON 

= 259 = 

ca, înainte de a exprima o suspiciune, să atașeze aceeași acuzație, în-

dreptând-o către cel ce îi acuză mai întâi. Dar știți că noi susținem că 

această învățătură nu este execrabilă, ci cu totul încântătoare; că nu 

este abominabilă, ci dumnezeiască; nu este imorală, ci sfântă.  

Atribuirea, de departe nefiind un caz excepțional în ce privește ne-

prihănirea lui Hristos, stă la temelia întregii învățături a Scripturii. 

Cum am căzut în păcat, fraților? Am căzut prin aceea că păcatul lui 

Adam ni s-a atribuit nouă. Adam a fost reprezentantul nostru. Și când 

el a păcătuit, și noi am păcătuit, prin el; iar ceea ce el a făcut a fost 

atribuit nouă. Ai putea spune că tu n-ai fost niciodată de acord cu 

această atribuire. Bine, dar lucrurile nu stau așa, căci după cum noi am 

căzut prin reprezentantul nostru, tot prin acest sistem de reprezentare 

suntem și ridicați. Îngerii cad personal și individual, dar ei nu se mai 

ridică niciodată. Dar noi am căzut în unul, și ne este dată, prin harul 

divin, puterea de a fi ridicați în Altul. Rădăcina căderii se găsește în 

relația de reprezentativitate (federală – n.trad.) a lui Adam față de ur-

mașii lui; astfel, noi am căzut prin atribuire. Ar trebui să ne mire atunci 

că noi suntem ridicați tot prin atribuire? Neagă această doctrină, dacă 

vrei, și te întreb – Cum sunt iertați oamenii? Nu sunt ei iertați datorită 

faptului că, prin Hristos, a fost oferită plata pentru păcat? Foarte bine 

atunci, dar această împlinire trebuie să le fie atribuită, altfel cum mai 

este Dumnezeu drept în a le da rezultatele morții unuia (Adam – n.tr.) 

dacă nu și moartea Celuilalt (Hristos – n.tr.) le este atribuită?  

Când spunem că neprihănirea lui Hristos este atribuită tuturor su-

fletelor credincioase, noi nu susținem o teorie a excepțiilor, ci prezen-

tăm un adevăr grandios, care este atât de consecvent cu învățătura des-

pre cădere și despre planul iertării, încât trebuie să continuăm să îl 

afirmăm pentru a face clară Evanghelia... Dacă aș abandona învățătura 

despre neprihănirea atribuită, aș fi obligat să o abandonez și pe cea 

privind justificarea prin credință. Adevărata justificare prin credință 
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este solul de la suprafață, dar neprihănirea atribuită reprezintă stânca 

de granit care este așezată sub acesta. Și dacă sapi în marele adevăr al 

faptului că păcătosul este justificat prin credința în Hristos, trebuie, 

cred eu, să ajungi inevitabil la doctrina neprihănirii atribuite a lui Hris-

tos, care este baza și temelia pe care stă justificarea prin credință. 

Dar acum haideți să ne oprim o clipă și să ne gândim la acest nume 

– „Domnul, Neprihănirea noastră.” Fraților, Dătătorul Legii a ascultat 

El Însuși de ea. Credeți că ascultarea Lui va fi suficientă? Iehova S-a 

făcut om astfel ca El să împlinească ceea ce omul trebuia să facă: credeți 

că El a făcut acest lucru imperfect? Iehova, Cel care Se înconjoară cu 

îngeri care excelează în putere – a luat asupra Lui trup de slujitor astfel 

ca să fie ascultător: credeți că slujirea Lui ar putea fi incompletă?  

Fie ca adevărul că Mântuitorul este Iehova să vă întărească sigu-

ranța. Fiți curajoși. Foarte curajoși. Priviți la cer, pământ și Iad cu pro-

vocarea apostolului: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumne-

zeu?” (Romani 8:33) Priviți în urmă la păcatele voastre din trecut, la 

slăbiciunile din prezent, și la toate greșelile viitoare, și, în vreme ce 

plângeți cu lacrimi de pocăință, nu lăsați ca teama de condamnare să 

vă albească obrajii. Astăzi, voi stați înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați în 

hainele Mântuitorului, cu veșmintele Lui nepătate, sfinți ca și Cel 

Preasfânt. Nici măcar Adam, când a umblat prin grădina Edenului, nu 

a fost mai acceptat decât voi – nimic nu este mai plăcut ochilor Dum-

nezeului care judecă totul și urăște orice păcat, decât sunteți voi, dacă 

sunteți îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, și stropiți cu sângele Lui. 

Sunteți în posesia unei neprihăniri mai bune decât cea a lui Adam. El a 

avut o neprihănire omenească, dar hainele voastre sunt divine. El a 

avut o robă completă, e adevărat; dar a fost țesută din țărână. Voi aveți 

o haină la fel de completă, doar că a fost țesută în cer. Urcați și coborâți 

în puterea acestui măreț adevăr și lăudați-vă cu el din plin, glorifi-

cându-L pe Dumnezeul vostru. Și fie ca acesta să stea la căpătâiul și în 
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centrul inimilor și sufletelor voastre: „Iehova Domnul, neprihănirea 

noastră.” 

 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața Zilei Domnului din 2 Iunie 1861,                     

la Metropolitan Tabernacle, Newington. Disponibil și ca broșură separată,                             

în limba engleză, la Chapel Library. 
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28 
NEPRIHĂNIREA LUI                

DUMNEZEU,                            
TRANSFERATĂ NOUĂ 

 

HORATIUS BONAR 
 

Neprihănirea veșnică vine la noi prin credință. Noi suntem „justi-

ficați prin credință”, iar roada ei este „pacea cu Dumnezeu, prin Dom-

nul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1).  

Despre această „neprihănire veșnică” vorbește apostolul Petru, 

atunci când își începe astfel a doua sa epistolă: „Simon Petru, rob și 

apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același 

preț cu a noastră, prin dreptatea [neprihănirea – n.trad.] Dumnezeului 

și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:1).  

Această neprihănire este „socotită” sau „atribuită” tuturor celor 

care cred, astfel că ei sunt tratați de Dumnezeu ca și cum ea ar fi în mod 

real a lor. Ei au dreptul la tot ceea ce o astfel de neprihănire poate me-

rita de la Dumnezeu, ca Judecător al meritelor îndreptățite. Ea nu de-

vine a noastră în mod gradual sau doar parțial, ci ne este pusă în cont 

dintr-o dată. Ea nu este recunoscută ca fiind a noastră în măsura tăriei 
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credinței noastre, în măsura căldurii dragostei noastre, ori a zelului ru-

găciunilor noastre, ci ne este dată în întregime prin atribuire. Suntem 

„acceptați în Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:6, lit. KJV). Suntem „compleți 

în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri” (Coloseni 2:10). 

Toată neprihănirea, în întregimea cantității și calității ei, ne este tran-

sferată. Perfecțiunile ei ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu; desăvâr-

șirea ei, cu tot ceea ce prețiozitatea ei poate obține pentru noi, aparține 

nouă (1 Petru 1:7).  

Piatra, Piatra din capul unghiului, aleasă și prețioasă (1 Petru 2:6) 

– această Piatră, în toată valoarea ei – este a noastră, nu doar pentru a 

ne bizui pe ea, nu doar pentru a fi acceptați prin ea, ci și pentru orice 

poate obține ea pentru noi, lucruri de valoare divină. Având acest lucru 

prețios (atribuit, deci al nostru), mergem în locașul ceresc și primim 

tot ceea ce avem nevoie, fără limită și fără ca proviziile cerești să scadă. 

Primim orice, pe creditul Numelui Lui, pentru că nu doar lipsa noastră 

de merite a încetat să mai fie vizibilă înaintea lui Dumnezeu, în felul 

cum El îi vede pe oameni, ci și datorită faptului că această lipsă de me-

rite a noastră a fost înlocuită de meritul Aceluia care este perfect în 

mod absolut și divin. În Numele Lui, noi ne desfășurăm toate „tranzac-

țiile” cu Dumnezeu, și obținem tot ce avem nevoie doar cerând de la El. 

Lucrurile pe care nu El le-a făcut au fost puse pe socoteala Lui, și El a 

fost tratat ca și cum le-ar fi făcut pe toate. Lucrurile pe care El le-a făcut 

sunt puse în contul nostru, și noi suntem tratați de Dumnezeu ca și cum 

noi le-am fi împlinit pe toate.  

Aceasta este semnificația scripturală privitoare la atribuire sau so-

cotire, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Haideți să ne uităm la 

câteva pasaje care vorbesc despre aceasta:  

„Avraam a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 

neprihănire” (Geneza 15:6), adică i-a fost recunoscută ca fiind a lui, în 

virtutea ei fiind tratat drept ceea ce el nu era în realitate.  
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„Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine?” (Geneza 31:15). 

Nu suntem noi tratați ca și cum am fi niște străini?  

„Nu se va ținea în seamă celui ce a adus-o” (Levitic 7:18). Calitatea jer-

tfei de mulțumire nu era ținută în seamă celui care o aducea.  

„Darul vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie și ca 

mustul care se ia întâi din teasc” (Numeri 18:27). Era primit de Dum-

nezeu ca și cum ar fi echivalat întregii recolte, și persoana în cauză era 

tratată de Dumnezeu în consecință.  

„Să nu țină seamă domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul 

tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim, și 

să nu țină seamă” (2 Samuel 19:19). Nu mă trata conform cu răutatea mea.  

„Ferice de omul, căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea” 

(Psalmul 32:2), căruia Dumnezeu nu îi socotește nelegiuirile, ci îl tra-

tează ca și cum ele n-ar exista (v. și Psalmul 106:31).  

„Aceasta i s-a socotit ca [spre – n.trad.] neprihănire” (Romani 4:3). 

„Credința pe care o are el, îi este socotită ca [spre – n.trad.] neprihă-

nire” (Romani 4:5), adică, nu ca neprihănire sau ca substitut al ei, ci în 

sensul de a-l duce în neprihănire.  

„Acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit” (Ro-

mani 4:6). „Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” 

(Romani 4:8). „Să li se socotească și lor neprihănirea aceasta” (Romani 

4:11). 

„Este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă 

celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul 

nostru” (Romani 4:24). 

„Neținând-le în socoteală păcatele lor” (2 Corinteni 5:19). 

„Credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire” (Galateni 3:6). 
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Astfel, apare foarte clar ideea de a socoti cuiva ceea ce nu îi aparține, 

și a-l trata ca și cum ar fi cu adevărat în posesia tuturor lucrurilor care se 

socotesc ale lui. Aceasta este modalitatea lui Dumnezeu de a-l ridica din 

groapa groaznică și din mocirlă, de a-i da un statut, un privilegiu și o nă-

dejde mult peste ceea ce simpla iertare îi aduce și cu nimic mai prejos decât 

ceea ce a pierdut Adam. A fi avut neprihănirea primului Adam trebuie să 

fi fost un lucru extraordinar; dar ar fi neprihănit având neprihănirea ulti-

mului Adam, Domnul din ceruri, reprezintă mult mai mult, lucru pentru 

care nu există nici cuvinte și nici nu putem concepe cât de valoros este. 

„Dumnezeu este cel care socotește neprihănit” (Romani 8:33) și El face 

aceasta prin a ne atribui o neprihănire care Îl atestă drept Judecătorul 

care poate îl justifica fără plată pe cel ce nu este neprihănit. 

Faptul că Iehova justifică nu se datorează pur și simplu acestei ne-

prihăniri, ci El ne-o transferă în mod legal, pentru ca noi să o folosim, 

să cerem și să venim înaintea lui Dumnezeu în baza ei, ca și cum ne-ar 

aparține cu totul. Romano-catolicii și socinienii68 se împotrivesc cu tă-

rie doctrinei „neprihănirii atribuite”. Dar ea există și stă scrisă clar, ci-

teț, în Cuvântul divin. Ea există, fiind o parte esențială a mărețului ade-

văr biblic cu privire la jertfă, substituție și garanția mântuirii69. Este la 

fel de profund întipărită în cartea Levitic ca și în Epistola către Romani. 

Se găsește răspândită peste tot în Scriptură, și ni se arată glorios în 

crucea Domnului nostru Isus Hristos, unde a fost împlinită „ascultarea 

până la moarte”, care ne-a asigurat neprihănirea. Acolo El, Cel care, ca 

Substitut al nostru, S-a întrupat și S-a născut la Betleem, ca Substitut 

al nostru, a trăit pe pământ ca Om al durerii și obișnuit cu suferința, 

acolo El S-a făcut Înlocuitorul nostru și astfel ne-a adus „neprihănirea 

veșnică”.  

                                            
68 socinieni – ucenici ai sectei înființată de Faustus Socinius, teolog italian din secolul al 16-lea, 

care a negat dumnezeirea lui Hristos și faptul că jertfa Lui de la cruce a adus iertarea păcatelor. 
69 garanție – actul cuiva de a prelua responsabilitatea pentru datoria altcuiva. 
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Aceasta este neprihănirea despre care a vorbit apostolul când a argu-

mentat că „după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost 

făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi fă-

cuți neprihăniți” (Romani 5:19, subl.); când a respins orice altă neprihă-

nire: „și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă 

Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe 

care o dă Dumnezeu, prin credință” (Filipeni 3:9). Acesta este „darul ne-

prihănirii” despre care el spune: „dacă deci, prin greșeala unuia singur, 

moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 

plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel singur, 

care este Isus Hristos” (Romani 5:17). Greșeala unui singur om afectează 

toată omenirea, prin ea venind „o osândă” (Romani 5:18); tot așa, nepri-

hănirea unui singur Om, ca o contra-acțiune sau act de desființare a acestei 

condamnări, este disponibilă și are puterea eficientă de a aduce „neprihă-

nirea care dă viața”. Atribuirea primului păcat al lui Adam, și a neprihăni-

rii ultimului Adam, sunt astfel puse una lângă alta. Transferul vinovăției 

noastre către Substitutul nostru divin și transferul neprihănirii sau per-

fecțiunii Lui de la El către noi sunt împreună valabile sau trebuie respinse 

amândouă. 

Această neprihănire a lui Dumnezeu nu este una obișnuită. Ea este 

neprihănirea Aceluia care a fost atât Dumnezeu cât și om; de aceea, ea 

nu este doar neprihănirea lui Dumnezeu, ci, în plus, este și neprihăni-

rea Omului. Cuprinde în ea toată perfecțiunea creată și cea ne-creată. 

Niciodată în cer și pe pământ nu am mai avut loc așa ceva. Este perfec-

țiunea cu două fațete a creației și Creatorului într-o singură Persoană, 

glorioasă și splendidă. Demnitatea Persoanei implicată în această ne-

prihănire i-a conferit o perfecțiune, o vastitate, o lungime, adâncime, 

înălțime și profunzime de neegalat, în istorie și în veșnicie. Este per-

fecțiunea perfecțiunii, excelența excelenței, sfințenia sfințeniei. Este lu-

crul în care Dumnezeu Își găsește plăcerea cu prioritate. Legea Lui n-a 

fost niciodată împlinită și onorată în acest fel până la Hristos. Fiind Fiul 
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lui Dumnezeu și Fiul omului într-o singură Persoană, în această dublă 

calitate, El a împlinit Legea Tatălui Lui și astfel oferă o neprihănire atât 

de mare și deplină, care poate fi împărțită cu alții, transferată altora, 

atribuită altora. Iar Dumnezeu este glorificat (iar păcătosul mântuit) 

prin transferul și atribuită aceste neprihăniri. Niciodată n-a fost Dum-

nezeu atât de mult iubit ca acum, cu toată dragostea divină și cu toată 

dragostea omenească. Niciodată nu a fost Dumnezeu slujit și ascultat 

ca acum, când a fost slujit de Cel care este Dumnezeu „arătat în trup” 

(1 Timotei 3:16). Niciodată nu a mai găsit Dumnezeu pe cineva care, 

din dragoste pentru Legea Lui sfântă, să fie gata să devină victima ei, 

pentru ca astfel Dumnezeu să fie onorat; care, din dragoste pentru 

Dumnezeu, să fie dornic nu doar să fie pus sub Lege, ci și, prin supu-

nerea Lui față de ea, să Se dea pe Sine morții, și încă moarte de cruce; 

care, din dragoste față de creatura căzută, a fost gata să ia locul păcă-

tosului, să poarte povara păcătosului, să suporte pedeapsa acestuia, să 

ia asupra Lui blestemul păcătosului, să moară de moartea păcătosului, 

o moarte rușinoasă și chinuitoare, să meargă în întuneric, în mormân-

tul păcătosului.  

 

Fragment din cartea The Everlasting Righteousness,  

disponibilă în limba engleză la Chapel Library. 
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29 
NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ 

NU SE GĂSEȘTE ÎN NOI 
 

JEAN CALVIN 
 

Dați-mi voie să explic mai întâi sensul expresiilor „a fi justificat îna-

intea lui Dumnezeu”, „a fi justificat prin credință”, sau „a fi justificat prin 

fapte”. Despre un om se spune că este justificat înaintea lui Dumnezeu 

atunci când, în judecata lui Dumnezeu, este considerat drept și este ac-

ceptat de Dumnezeu în baza nevinovăției lui. Întrucât nelegiuirea este o 

spurcăciune înaintea lui Dumnezeu, păcătosul nu poate avea parte de har 

înaintea Lui, atâta vreme cât el este un păcătos și atâta timp cât este pri-

vit așa. De aceea, oriunde păcatul este prezent, acolo sunt prezente și 

mânia și răzbunarea lui Dumnezeu.  

Pe de altă parte, cel care este justificat este acela care este privit nu 

ca un păcătos, ci ca un om nevinovat, și un astfel de om stă achitat de 

orice vină înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, unde toți păcă-

toșii sunt condamnați. În calitate de om inocent, acela care este pus sub 

acuzare înaintea unui judecător imparțial, care decide potrivit nevinovă-

ției acestui om, acela este justificat de către judecător; la fel putem spune 

despre un om că este justificat de Dumnezeu atunci când, fiind șters de 
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pe lista păcătoșilor, el Îl are pe Dumnezeu drept martor și avocat al ne-

vinovăției sale.  

În aceeași modalitate, putem spune despre un om că este justificat 

prin fapte dacă viața lui este caracterizată de o puritate și sfințenie care 

merită recunoașterea neprihănirii acelui om înaintea tronului de jude-

cată a lui Dumnezeu, sau dacă, prin perfecțiunea faptelor lui, el poate 

satisface justiția divină. Dimpotrivă, un om va fi justificat prin credință 

atunci când, fiind exclus de la posibilitatea obținerii neprihănirii prin 

fapte, el este, prin credință, posesorul neprihănirii lui Hristos și, fiind 

îmbrăcat cu ea, apare înaintea lui Dumnezeu nu ca un păcătos, ci ca un 

om neprihănit.  

Astfel, noi interpretăm justificarea prin a spune că ea este acceptarea 

noastră înaintea lui Dumnezeu, care ne primește în favoarea Lui, ca și 

cum am fi neprihăniți. Iar noi spunem că această neprihănire constă în 

iertarea păcatelor și atribuirea neprihănirii lui Hristos. 

Haideți acum să analizăm adevărul prezentat în definiția de mai sus 

— anume că justificarea prin credință reprezintă împăcarea cu Dumne-

zeu și aceasta constă doar în iertarea păcatelor. Trebuie să ne întoarcem 

întotdeauna la axioma că mânia lui Dumnezeu se află asupra tuturor oa-

menilor, atâta vreme cât ei rămân păcătoși. Acest adevăr este exprimat 

într-un mod elegant de Isaia folosind următoarele cuvinte: „nu, mâna 

Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea 

tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi 

și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică 

să vă asculte” (Isaia 59:1-2). Aici ni se spune că păcatul constituie o se-

parare între Dumnezeu și om; că Fața Lui este întoarsă de la cel păcătos; 

și că nu se poate altfel, pentru că a avea orice în comun cu păcatul este 

un lucru respingător pentru neprihănirea Lui. 
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De aceea, apostolul arată că omul se găsește în stare de vrăjmășie cu 

Dumnezeu, până în clipa când el este restaurat în favoarea lui Dumne-

zeu, prin Hristos (Romani 5:8-10). Din acest motiv, când Dumnezeu îl 

primește în părtășie cu El, nu îl unește cu Sine fără a-i schimba starea 

din cea de om păcătos în cea de om neprihănit. Căci, dacă cei pe care 

Domnul i-a împăcat cu Sine ar fi judecați pentru faptele lor, ei încă ar fi 

dovediți că sunt în realitate păcătoși, deși ar trebui să fie puri și liberi de 

păcat. Este evident, astfel, că singura cale prin care cei pe care Dumnezeu 

îi primește sunt făcuți neprihăniți constă în a le șterge nelegiuirile prin 

iertarea păcatelor, astfel încât această justificare să poată fi caracterizată 

printr-o singură expresie: iertarea păcatelor. 

Ambele aspecte discutate anterior devin perfect de clare dacă ne uităm 

cu atenție la cuvintele lui Pavel: „Că adică, Dumnezeu era în Hristos, împă-

când lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încre-

dințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimiși îm-

puterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă 

rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu! Pe Cel 

ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 

[făcuți – lit.] neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:19-21). El 

folosește aici termenii „neprihănire” și „împăcare” în mod intenționat, 

pentru a ne face să înțelegem că una o include pe cealaltă. El explică faptul 

că modalitatea de obținere a acestei neprihăniri este ca păcatele noastre 

să nu ne mai fie imputate. De aceea, când auzi că Dumnezeu ne împacă 

cu El nu prin a ne mai imputa greșelile, nu mai poți avea îndoieli cu pri-

vire la modul cum El ne justifică. 

În aceeași modalitate, în Epistola către Romani, el dovedește, folo-

sindu-se de mărturia lui David, că neprihănirea este atribuită fără fapte, 

pentru că el declară că binecuvântat este omul „cu fărădelegea iertată și 

cu păcatul acoperit” și „căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea” 

(Romani 4:6; Psalmul 32:1-2). Fără îndoială că, în acest pasaj, el folosește 
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termenul fericit sau binecuvântat cu sensul de neprihănit; și, pentru că el 

spune că aceasta constă în iertarea păcatelor, nu există niciun motiv pen-

tru care să o înțelegem altfel. În mod asemănător, Zaharia, tatăl lui Ioan 

Botezătorul, spune în cântarea lui că „cunoștința mântuirii... stă în iertarea 

păcatelor” (Luca 1:77). Aceeași abordare a fost urmată de Pavel, când, 

adresându-se bisericii din Antiohia, a făcut același sumar al mântuirii. 

Luca afirmă că el a concluzionat în felul următor: „să știți dar, fraților, că 

în El vi se vestește iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El de 

toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise” (Faptele 

Apostolilor 13:38-39). Astfel, apostolul face legătura între iertarea păcate-

lor și justificare în așa fel încât să ne arate că cele două se referă la același 

lucru; de aceea, el argumentează corect că justificarea, pe care o datorăm 

îndurării lui Dumnezeu, este căpătată de noi fără merit. 

N-ar trebui deci să ni se pară o modalitate neobișnuită de exprimare 

când se spune că cei credincioși sunt justificați înaintea lui Dumnezeu nu 

prin fapte, ci prin acceptarea îndurătoare a noastră de către El, întrucât 

vedem acest lucru frecvent folosit în Scriptură și uneori în scrierile celor 

din vechime. Iată ce spune Augustin70: „neprihănirea sfinților în această 

lume constă mai mult în iertarea păcatelor decât în perfecțiunea virtuți-

lor lor”71. Această afirmație corespunde cu bine-cunoscuta exprimare a 

lui Bernard72: „neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă a nu păcătui, dar 

neprihănirea omului înseamnă a avea parte de îndurarea lui Dumne-

zeu”73. Pavel a menționat mai devreme că Hristos este neprihănirea 

noastră în iertarea păcatelor, și, de aceea, el spune că cei care sunt socotiți 

drepți sunt cei care au obținut iertarea prin îndurarea lui Dumnezeu. 

                                            
70 Aurelius Augustin (354-430) – Episcop de Hippo, teolog al bisericii primare, cunoscut de multe 

persoane ca fiind părintele teologiei ortodoxe (biblice); s-a născut în Tagaste, în nordul Africii. 
71 Augustin, City of God XIX. 27 (MPL 41.657; tr. NPNF II.419). 
72 Bernard de Clairvaux (1090-1153) – cunoscut teolog la vremea sa; a scris cărți teologice, mistice 

și devoționale, ca și imnuri. 
73 Bernard, Sermons on the Song of Songs 23.15 (MPL 183.892; tr. S. J. Eales, Life and Works of St. 

Bernard IV, 141). 
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Astfel, este dovedit și faptul că noi obținem justificarea înaintea lui 

Dumnezeu în întregime prin intervenția neprihănirii lui Hristos. Aceasta 

este același lucru cu a spune că omul nu este drept în el însuși, ci că ne-

prihănirea lui Hristos îi este dată prin atribuire, în timp ce tot meritul lui 

ar fi doar stricta pedeapsă. Astfel, dispare dogma absurdă că omul este 

justificat prin credință atunci când este adus sub influența Duhului lui 

Dumnezeu, prin care el este socotit neprihănit. Nu există niciun dubiu că 

acela care este îndemnat să caute neprihănirea în afara lui nu poate s-o 

fi avut anterior în sine. Acest lucru este arătat pe cât de clar este posibil 

de către apostol, când el afirmă că Acela care nu a cunoscut păcatul a fost 

făcut Victima ispășitoare pentru păcat, pentru ca noi să fim făcuți nepri-

hănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21). 

Puteți vedea că neprihănirea noastră nu se găsește în noi înșine, ci 

în Hristos; că singura modalitate prin care o putem avea constă în a fi 

făcuți părtași lui Hristos, întrucât în El avem toate bogățiile. Nu există 

nimic contradictoriu față de acest lucru în ceea ce el spune în alte locuri, 

precum versetul următor: „căci, lucru cu neputință Legii, întrucât firea 

pământească o făcea fără putere, Dumnezeu au osândit păcatul în firea 

pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o 

fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită 

în noi” (Romani 8:3-4). Singura împlinire la care se referă el aici este 

aceea pe care noi o obținem prin atribuire. 

Domnul nostru Isus Hristos ne transmite neprihănirea Lui și astfel, 

prin modalități uimitoare, care țin de dreptatea lui Dumnezeu, El pune 

puterea ei în noi. Faptul că acesta este punctul de vedere al apostolului 

ne este arătat din abundență dintr-o altă afirmație pe care el a făcut-o un 

pic mai devreme: „căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei 

mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei 

mulți vor fi făcuți neprihăniți” (Romani 5:19). A spune că suntem socotiți 
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neprihăniți numai datorită faptului că ascultarea lui Hristos este atribu-

ită nouă, ca și cum ar fi a noastră, înseamnă întocmai a plasa neprihăni-

rea noastră în ascultarea lui Hristos. 

De aceea, mi se pare că Ambrozie74 a folosit în modul cel mai frumos 

binecuvântarea lui Iacov ca pe o ilustrație a acestei neprihăniri, când el 

spune ca acela care nu deținea dreptul de întâi născut s-a prefăcut a fi 

fratele lui, și-a pus hainele care aveau mirosul acestuia, și astfel s-a pre-

zentat înaintea tatălui lui pentru a putea primi o binecuvântare spre 

avantajul lui, pretinzând că este altcineva; tot așa, noi ne ascundem sub 

haina purității prețioase a lui Hristos, Fratele nostru cel întâi născut, ca 

astfel să putem obține din partea lui Dumnezeu garanția acestei nepri-

hăniri. Iată care sunt cuvintele lui Ambrozie: „mirosul de către Isaac al 

parfumului hainelor lui Iacov probabil că semnifică faptul că noi suntem 

justificați nu prin fapte ci prin credință, întrucât neputința carnală este 

un impediment în calea faptelor bune, însă erorile de comportament 

sunt acoperite de strălucirea credinței, care acoperă greșelile”75. Și așa și 

stau lucrurile; căci, pentru a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu spre mân-

tuire, noi trebuie să emanăm acel miros plăcut, având viciile noastre aco-

perite și îngropate în perfecțiunea Sa. 
 

Fragment din Institutes of the Christian Religion, III. xi. 2, 21-23. 

  

                                            
74 Ambrozie (cca. 340-397) – Episcop de Milano, teolog al bisericii primare, şi opozant activ al aria-

nismului (erezia care susține ca Isus ar fi fost o ființă creată); episcopul care l-a învățat și l-a botezat 

pe Augustin; s-a născut în Trier (Germania de azi). 
75 Ambrozie, On Jacob and the Happy Life, II.2.9 (CSEL 32.2.36 f.). 
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30 
ATRIBUIREA                                 

NEPRIHĂNIRII 
 

CHARLES HODGE 
 

Prin neprihănirea lui Hristos se înțelege tot ceea ce El a devenit, a 

făcut și a suferit pentru a satisface cerințele dreptății divine și pentru 

a obține iertarea păcatelor și darul vieții veșnice pentru poporul Lui. În 

mod obișnuit, neprihănirea lui Hristos este reprezentată ca incluzând 

ascultarea Lui activă și pasivă. Această deosebire este scripturală. Bi-

blia ne învață că Hristos a ascultat Legea în toate poruncile ei, și că El 

a îndurat pedeapsa ei, iar acest lucru a fost făcut pentru copiii Lui, as-

tfel încât ei sunt considerați ca și cum ei ar fi fost cei ce au săvârșit 

acest act. Ei au murit în El. Ei au fost crucificați cu El. Ei au fost eliberați 

din blestemul Legii prin faptul că El a fost făcut blestem pentru ei. El a 

trăit sub Lege ca să-i poată răscumpăra pe aceia ce erau sub Lege.  

Noi suntem eliberați de Lege prin trupul lui Hristos. El a fost făcut 

păcat pentru ca noi să putem fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

El este sfârșitul Legii pentru ca astfel să capete neprihănirea toți cei ce 

cred în El. Prin ascultarea Lui, mulți au fost făcuți neprihăniți (Romani 

5:19). Noi am fost ascultători în El, conform cu învățătura apostolului 
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în Romani 5:12-21, în același sens în care noi am păcătuit în Adam. As-

cultarea activă și pasivă a lui Hristos, însă, sunt doar faze sau aspecte 

diferite ale aceluiași lucru. El a ascultat în suferință. Cele mai mari acte 

de ascultare ale Sale s-au petrecut în grădina Ghetsimani și la cruce. 

Astfel, această deosebire nu este prezentată în Scriptură ca și cum as-

cultarea lui Hristos ar fi răspuns unui scop, iar suferințele Sale unui 

scop diferit. Noi suntem justificați prin sângele Lui. Noi suntem împă-

cați cu Dumnezeu prin moartea Sa. Suntem eliberați de toate cerințele 

Legii prin trupul Său (Romani 7:4), și suntem eliberați de Lege prin 

faptul că El a fost sub Lege și că a ascultat de ea în locul nostru (Galateni 

4:4-5). Astfel, același efect este atribuit atât morții sau suferințelor lui 

Hristos, cât și ascultării Sale, pentru că ambele sunt forme sau părți ale 

ascultării sau neprihănirii Sale, prin care noi suntem justificați. Cu alte 

cuvinte, ascultarea lui Hristos include tot ceea ce El a făcut pentru sa-

tisfacerea cerințelor Legii. 

Neprihănirea lui Hristos este atribuită credinciosului spre justifica-

rea lui. Cuvântul a atribui este unul cunoscut și nu lasă loc de interpre-

tări. A atribui înseamnă a socoti sau a pune în seama cuiva un anume 

lucru. Când spunem că atribuim un motiv bun sau rău unui om sau o 

faptă bună sau rea este atribuită lui, nimeni nu înțelege greșit ce vrem 

să spunem. Filimon nu avea nici o îndoială cu privire la ceea ce Pavel 

voia să îi spună când i-a scris să îi atribuie sau să pună în socoteala lui 

datoria lui Onisim (Filimon 1:18). 

Noi folosim cuvântul a atribui în sensul lui comun, atunci când 

spunem că neprihănirea lui Hristos este atribuită credinciosului spre 

justificarea lui. Pare că nici nu mai este necesar să remarcăm faptul că 

aceasta nu înseamnă și nici nu poate însemna că neprihănirea lui Hris-

tos este infuzată în cel credincios sau că ea i-ar fi dată în vreun fel încât 

să îi schimbe sau să se constituie în caracterul lui moral.  
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Atribuirea nu schimbă niciodată starea interioară, subiectivă a per-

soanei către care se face. Când păcatul este atribuit unui om, el nu este 

făcut astfel păcătos; când zelul lui Fineas (Psalmul 106:30-31) i-a fost 

atribuit, nu aceasta l-a făcut să fie zelos. Când socotești hoția unui om 

prin atribuire, nu faci ca el să fie hoț prin aceasta. Când socotești bun 

pe un om prin atribuire, nu îl faci bun. Așa că, atunci când neprihănirea 

este atribuită celui credincios, ea nu îl face pe acesta neprihănit în mod 

subiectiv. Dacă neprihănirea este adecvată și dacă atribuirea se face pe 

un temei adecvat și de către cineva competent, persoana către care se 

face atribuirea are dreptul să fie tratată ca neprihănită. De aceea, în 

sens strict legal, chiar dacă nu în sens moral sau subiectiv, atribuirea 

neprihănirii lui Hristos îl face pe păcătos neprihănit. Adică îi dă aces-

tuia dreptul la iertarea deplină a tuturor păcatelor sale și un temei de 

apărare pentru care să pretindă viața veșnică. 

Nicio persoană sau autoritate competentă în doctrină nu a pus vre-

odată la îndoială faptul că aceasta este gândirea simplă și universal ac-

ceptată a doctrinei de față, așa cum a fost susținută de către toți pro-

testanții din timpul Reformei și cum a fost privită de către ei drept pi-

atra de temelie a Evangheliei. Ea a continuat să fie doctrina celor două 

mari denominații ale bisericii protestante, atâta vreme cât ele pretind 

că rămân la această învățătură.  

Se poate remarca în trecere faptul că, potrivit învățăturii protes-

tante, nu există nicio „cauză formală” a justificării. Neprihănirea lui 

Hristos este meritorie, dar nu cauza formală a faptului că cel păcătos 

este declarat neprihănit. O cauză formală este ceea ce constituie natura 

inerentă, subiectivă, a unei persoane sau lucru. Cauza formală a faptu-

lui că un om este bun este bunătatea; a faptului că este sfânt, sfințenia; 

a faptului că este rău, răutatea. Cauza formală a faptului că un trandafir 

este roșu este pigmentul care dă culoarea roșie, la fel cum cauza for-
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mală a faptului că un perete este alb constă din pigmentul alb al vop-

selei. Întrucât noi nu suntem făcuți în mod inerent neprihăniți prin ne-

prihănirea lui Hristos, cu greu am putea afirma că neprihănirea Lui sau 

a noastră reprezintă cauza formală a faptului că noi suntem socotiți 

neprihăniți. 

Temelia acestei justificări, în cazul păcătosului care crede, constă 

în atribuirea neprihănirii lui Hristos. 

Dr. Shedd76 a spus: „a doua diferență între soteriologia anselmică77 

și cea protestantă se poate observa în deosebirea formală a lucrării lui 

Hristos între neprihănirea Lui activă și cea pasivă. Prin neprihănirea 

Lui pasivă se face referire la suferințele Lui ispășitoare, prin care El a 

satisfăcut cerințele dreptății, iar prin neprihănirea Lui activă se face 

referire la ascultarea Lui de Lege ca regulă de viață și comportament. 

Aceia care au făcut această deosebire au spus că scopul lui Hristos în 

calitate de Substitut a fost acela de împlini toate cerințele Legii în locul 

păcătosului. Dar Legea cere ascultare continuă și perfectă, precum și 

satisfacerea pedepsei pentru neascultarea din trecut. Legea nu este 

complet împlinită doar prin a suporta pedeapsa ei. Ea trebuie să fie și 

împlinită. Hristos a îndurat pedeapsa meritată de om pentru neascul-

tarea lui de Lege, dar a și ascultat de ea în locul lui; așadar, El a fost un 

Substitut perfect atât în ce privește porunca cât și în ce privește pe-

deapsa Legii. Prin ascultarea Lui activă, El a împlinit Legea, iar prin 

ascultarea Lui pasivă, El a îndurat pedeapsa ei. Astfel, lucrarea Lui sub-

stitutivă este completă”. Într-un fel, deosebirea dintre ascultarea activă 

                                            
76 W. G. T. Shedd (1820-1894) – considerat de unii drept cel mai mare susținător american al 

teologiei harului după Charles Hodge în perioada dintre războaiele dintre State și primul război 
mondial. Este cunoscut pentru cele 3 volume intitulate Dogmatic Theology și cele două volume cu 

titlul History of Christian Theology. 

 77 Anselm de Canterbury (1033-1109) – teolog medieval. S-a născut în nordul Italiei și a fost educat 
la cele mai bune școli din Franța. Tratatele sale teologice, culegerile de rugăciuni, meditații și 

scrisori sunt considerate capodopere ale literaturii. Punctul lui de vedere cu privire la ispășire – 

cel al „satisfacerii dreptății” – a influențat mult teologia răscumpărării până în vremurile mo-

derne.  
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și cea pasivă a lui Hristos este neimportantă. Când Hristos a ascultat în 

suferință, suferințele Lui au fost deopotrivă parte a ascultării și a îm-

plinirii de către El a cerințelor Legii. Scripturile nu fac în mod expres 

această deosebire, întrucât ele includ tot ceea ce Hristos a făcut pentru 

răscumpărarea noastră în termenul neprihănire sau ascultare. Deose-

birea devine importantă numai atunci când se neagă faptul că asculta-

rea Lui morală ar fi într-un fel inclusă în neprihănirea pentru care cre-

dinciosul este justificat sau când se neagă faptul că întreaga Lui lucrare 

de satisfacere a cerințelor Legii ar fi cuprins doar ispășirea sau purta-

rea pedepsei Legii. Acest lucru este contrar Scripturii și viciază doctrina 

justificării, așa cum este ea prezentată în Biblie. 

DOVADA DOCTRINEI 

Faptul că doctrina protestantă enunțată mai sus reprezintă învăță-

tura Cuvântului lui Dumnezeu reiese din următoarele considerații:  

1. Cuvântul dikaioo, așa cum s-a arătat, are sensul de „a declara 

dikaios (neprihănit)”. Nimeni nu poate fi cu adevărat declarat dikaios, 

dacă nu i s-a atribuit de drept dikaiosune (neprihănirea). Păcătosul nu 

are nicio neprihănire proprie. De aceea, Dumnezeu îi socotește sau îi 

atribuie o neprihănire care nu este a lui. Neprihănirea astfel atribuită 

este declarată a fi neprihănirea lui Dumnezeu, a lui Hristos, neprihăni-

rea care este prin credință. Aceasta este și ceea ce Biblia afirmă cu pri-

vire la subiectul de față, și ea face aceasta în atât de multe pasaje. În 

ceea ce privește întrebarea, „Care este metoda de justificare?”, da, ea 

este o întrebare biblică, iar răspunsul trebuie dat într-un mod exegetic, 

prin argumente care provin din principii asumate ale rațiunii scriptu-

rale. Noi nu avem libertatea să spunem că neprihănirea vreunui om nu 

poate fi atribuită altui om, nici că acest lucru ar implica o greșeală sau 

absurditate; că dreptatea lui Dumnezeu nu ar solicita o neprihănire ca 

aceea pe care Legea o poruncește ca fiind condiția justificării; că El 

poate ierta și mântui ca un Tată, fără vreo altă considerație cu excepția 
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pocăinței; că ar fi lipsit de consecvență în legătură cu harul Lui ca vre-

una dintre cerințele dreptății să fie îndeplinite înainte ca justificarea să 

fie dată; că acest punct de vedere cu privire la justificare ar fi greșit, 

afirmând că omul este drept, când el de fapt nu este drept, etc. - toate 

acestea nu valorează nimic. Pentru înțelegerea doctrinei justificării, to-

tul ține de acea înțelepciune care este denumită nebunia lui Dumnezeu.  

Tot ce avem de făcut este să stabilim, (1) Care este sensul cuvân-

tului a justifica, așa cum este el folosit în Scriptură? (2) Pe ce bază 

afirmă Biblia că Dumnezeu Îl declară pe păcătos drept? Dacă răspunsul 

la aceste două întrebări este același cu cel pe care biserica din toate 

timpurile l-a dat, și în special biserica din timpul Reformei, atunci pu-

tem fi mulțumiți. Apostolul se folosește de termeni speciali spunând că 

Dumnezeu îi atribuie celui păcătos neprihănirea (Romani 4:6, 24). 

Orice om recunoaște că prin neprihănire se înțelege „ceea ce face 

pe om neprihănit, adică satisface cerințele Legii”. Aceasta nu se referă 

la ascultarea sau excelența morală a păcătosului, căci ni se spune că ea 

este „fără fapte” (Romani 4:6). Apoi, este afirmat că niciun om nu poate 

fi justificat pe baza caracterului sau comportamentului lui. Nici nu este 

posibil ca această neprihănire să fie însăși credința, căci ni se spune că 

este „prin credință”. Niciodată nu ni se spune că suntem justificați în 

baza credinței, și nici că am avea de-a face cu o neprihănire sau formă 

de excelență morală care izvorăște din credință sau a cărei credință să 

fie sursa ori cauza ei generatoare, pentru că este afirmat că această ne-

prihănire este neprihănirea lui Dumnezeu, o neprihănire care este des-

coperită, oferită, care trebuie acceptată ca un dar (Romani 5:17). Ne 

este afirmat că ea este neprihănirea lui Hristos, ascultarea Lui (Romani 

5:19). De aceea, neprihănirea aceasta este neprihănirea lui Hristos, as-

cultarea Lui perfectă în a împlini și suferi voia lui Dumnezeu, fiind apoi 

atribuită credinciosului, și pe baza căreia credinciosul, deși în el însuși 
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nu este sfânt, este declarat neprihănit și de aceea eliberat de blestemul 

Legii, având drept la viața veșnică. 

ARGUMENTUL APOSTOLULUI 

2. Niciunul dintre argumentele de mai sus nu este doar afirmat cu 

claritate de către apostol, ci ele sunt prezentate și în ordine logică, sus-

ținute în mod elaborat și apărate în Epistola lui către Romani. Apostolul 

începe cu declarația că Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu spre 

mântuire” (Romani 1:16). Ea nu este în acest fel eficientă divin datorită 

purității preceptelor ei morale; nici datorită faptului că aduce la lumină 

nemurirea; nici pentru că ne pune înainte exemplul perfect al Domnu-

lui nostru Isus Hristos; nici pentru că ne asigură de dragostea lui Dum-

nezeu; nici datorită influenței ei înălțătoare, sfințitoare, dătătoare de 

viață. Există ceva care este preliminar tuturor acestor aspecte. 

Prima cerință indispensabilă spre mântuire este ca oamenii să fie 

neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dacă ei nu sunt, atunci se află sub 

mânia și blestemul lui Dumnezeu. Dacă nu se satisface dreptatea, dacă 

nu are loc împăcarea cu Dumnezeu, nu există nicio posibilitate ca omul 

să poată fi influențat moral. De aceea, apostolul spune că puterea Evan-

gheliei se datorează faptului că „în ea este descoperită neprihănirea lui 

Dumnezeu” (Romani 1:17, cf. KJV). Nu poate fi vorba aici despre „bu-

nătatea lui Dumnezeu”, căci nu acesta este sensul expresiei. Nici nu 

poate, în acest context, să aibă sensul dreptății Lui, pentru că este o 

neprihănire „prin credință”; pentru că dreptatea lui Dumnezeu este 

descoperită din cer și față de toți oamenii; pentru că revelarea dreptății 

îi îngrozește pe oameni și îi îndepărtează de Dumnezeu; pentru că ceea 

ce aici este denumit neprihănirea lui Dumnezeu, în altă parte este pus 

în contrast cu „neprihănirea noastră” (Romani 10:3, Filipeni 3:9); și 

pentru că despre ea se spune că este neprihănirea lui Hristos, explicată 

apoi prin ascultarea Lui (Romani 5:18-19) iar în alt loc se spune că este 

„sângele Lui” (3:25; 5:9). 
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Întrebarea, „Cum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu?” a 

sunat în urechile oamenilor de la bun început, dar niciodată nu și-a găsit 

un răspuns. Cu toate acestea, trebuie să găsim un răspuns, altfel nu pu-

tem avea nicio speranță la mântuire. Ni s-a dat un răspuns în Evanghelie, 

și de aceea Evanghelia este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea orică-

ruia care crede (Romani 1:16), adică a oricărui om, evreu sau grec, sclav 

sau liber, bun sau rău, care, în loc să se bizuiască pe propria neprihănire, 

se supune cu o siguranță fericită neprihănirii Dumnezeului și Mântuito-

rului lui, Isus Hristos, neprihănire pe care El a adus-o păcătoșilor și care 

este oferită acestora fără plată în Evanghelie. 

Aceasta este tema lui Pavel, pe care o dezbate și o întărește... El în-

cepe prin a susține, ca un adevăr indiscutabil al revelației lui Dumnezeu 

în constituția naturii noastre, că Dumnezeu este drept, că El va pedepsi 

păcatul, că El nu-l poate socoti neprihănit pe acela care nu este neprihă-

nit. El arată apoi, din propria experiență și din Scriptură, în primul rând 

în ce privește pe cei dintre Neamuri, apoi pe cei dintre evrei, că niciunul 

nu este neprihănit, nici unul măcar; că întreaga lume este vinovată îna-

intea lui Dumnezeu. Așadar, nu este nicio diferență, căci toți au păcătuit. 

Întrucât neprihănirea pe care Legea o cere nu se poate găsi în pă-

cătos și nici nu poate fi produsă de către el, Dumnezeu a descoperit o 

altă neprihănire, „neprihănirea lui Dumnezeu” (Romani 3:21), care 

este dată tuturor celor care cred. Oamenii nu sunt justificați pentru 

ceea ce ei sunt sau fac, ci pentru ceea ce Hristos a făcut pentru ei. Dum-

nezeu L-a trimis pe Hristos să fie o plată pentru păcat, pentru ca astfel 

El să fie drept și totuși Justificatorul celor care cred. 

Apostolul ne arată că aceasta a fost modalitatea de justificare încă 

de la început. Ea a fost prezentată în Lege și în profeți. De la căderea 

omului în păcat încoace, nu a existat niciodată o altă cale de justificare a 

omului. Așa cum Dumnezeu l-a justificat pe Avraam când el a crezut în 

promisiunea răscumpărării prin Mesia, tot așa El îi justifică acum pe 
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aceia care cred în împlinirea aceleiași promisiuni (Romani 4:3, 9, 24). 

Nu faptul că Avraam a crezut a fost ceea ce i-a fost socotit neprihănire. 

Nu credința, în ea însăși, pe care o are credinciosul acum, nu credința ca 

virtute sau ca sursă a vieții noi, nu aceasta ne face neprihăniți, ci este 

credința într-o promisiune specifică. Neprihănirea, spune apostolul, este 

atribuită „celor ce cred în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Dom-

nul nostru” (Romani 4:24). Sau, ca să o exprimăm folosind cuvintele 

apostolului din Romani 10:9: „dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus 

ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei 

fi mântuit”. Promisiunea pe care Avram crezut-o este promisiunea pe 

care noi o credem (Galateni 3:14), iar relația dintre credință și justificare, 

în cazul lui, este exact aceeași în cazul nostru. Și el și noi suntem justifi-

cați datorită credinței pe care o avem în Mesia spre mântuirea noastră. 

Astfel, așa cum apostolul spune, Scripturile sunt pline de mulțumire la 

adresa lui Dumnezeu pentru iertarea fără plată, pentru justificarea fără 

plată, pentru atribuirea  neprihănirii în favoarea celor care nu aveau o 

neprihănire a lor.  

PARALELA ÎNTRE ADAM ȘI HRISTOS 

3. Insuficient de mulțumit cu această clară și formală afirmație a 

adevărului că păcătoșii pot fi justificați doar prin atribuirea unei nepri-

hăniri străine de ei, și cu faptul că neprihănirea astfel atribuită este 

neprihănirea (activă și pasivă, dacă e nevoie să se insiste asupra acestei 

deosebiri) Domnului Isus Hristos, el merge mai departe ilustrând 

această doctrină prin a face o paralelă între Adam și Hristos. Primul 

Adam, spune el, a fost o ilustrare a celui de-al doilea, adică Hristos. 

Există o analogie între relația noastră cu Adam și relația noastră cu 

Hristos. Noi suntem atât de uniți cu Adam, încât primul lui păcat a con-

stituit temelia trecerii sentinței de condamnare de la el la toată omeni-

rea. Și în baza acelei condamnări, noi moștenim o natură atât de co-

ruptă încât toată omenirea, din generație în generație, vine în lumea 
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aceasta în stare de moarte spirituală. În mod asemănător, noi suntem 

atât de uniți cu Hristos, atunci când credem, încât ascultarea Lui repre-

zintă temelia pe care se bazează sentința justificării noastre, în El. Și 

cei astfel justificați primesc de la El, drept consecință a celei sentințe, 

un principiu nou, sfânt, divin și nepieritor al vieții spirituale.  

Aceste adevăruri sunt exprimate în termeni expliciți. „Și darul fără 

plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de 

la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor gre-

șeli, a adus o hotărâre de iertare” (Romani 5:16). „Astfel, dar, după cum 

printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, 

tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii 

o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascul-

tarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin as-

cultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” (v. 18-19). 

Aceste două mari adevăruri, adică atribuirea păcatului lui Adam și 

atribuirea neprihănirii lui Hristos, s-au gravat în memoria bisericii de 

pretutindeni.  

Da, ele au fost respinse, prezentate greșit și denunțate de către unii 

teologi, dar ele au rămas înrădăcinate în credința poporului lui Dum-

nezeu, la fel cum adevărurile de bază ale rațiunii și-au păstrat mereu 

controlul asupra maselor de oameni, în ciuda tuturor speculațiilor filo-

zofilor. Nu vreau să spun cu aceasta că adevărurile tocmai menționate 

au fost totdeauna exprimate în termeni precum cei de mai sus, dar ade-

vărurile în ele însele au fost și rămân susținute de copiii lui Dumnezeu, 

oriunde aceștia se găsesc, printre greci, latini sau protestanți. 

Faptul că întreaga rasă umană a căzut Adam, că răul care a căzut 

asupra noastră ca urmare a păcatului lui are un caracter penal, adică 

implică pedepsirea pentru încălcarea Legii, și că oamenii se nasc în 

stare de păcat și condamnare, sunt realități incontestabile ale Scripturii 
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și ale experienței omenești. Acest lucru este recunoscut implicit în orice 

act al credinței mântuitoare care include încrederea în ceea ce Hristos 

a făcut pentru noi, ca temelie a acceptării noastre înaintea lui Dumne-

zeu, în opoziție cu orice lucru pe care noi l-am putea face sau avea. 

Aceasta fiind singura temelie reală a nădejdii păcătosului înaintea 

lui Dumnezeu, un aspect de importanță deosebită este că ea trebuie nu 

doar însușită practic de către oameni, ci și prezentată și susținută clar 

de la amvon. Aici nu avem de-a face cu ceea ce noi suntem sau facem, 

ci doar cu ceea ce Hristos este și a făcut, lucrare care ne asigură justi-

ficarea înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu.  

ALTE PASAJE CARE PREZINTĂ ACEEAȘI DOCTRINĂ 

4. Această doctrină a atribuirii neprihănirii lui Hristos, sau, cu alte 

cuvinte, că neprihănirea Lui constituie temeiul legal al justificării cre-

dinciosului, este nu doar formal și argumentat prezentată în pasaje 

precum cele citate, ci ea este în mod constant afirmată sau implicată în 

întreg Cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea capitol al Epistolei lui că-

tre Romani, apostolul argumentează că orice afirmare sau promisiune 

a iertării fără plată a păcatelor, care se face în Scriptură, implică 

această doctrină. El merge mai departe plecând de la premisa că Dum-

nezeu este drept, că El cere o neprihănire de la aceia pe care îi justifică. 

Dacă ei nu au o neprihănire a lor, atunci este necesar să existe o neprihă-

nire având o temelie dreaptă, care să le fie apoi atribuită. De aceea, dacă 

El iartă păcatul, este necesar ca păcatul să fie acoperit, ca dreptatea să fi 

fost împlinită. „Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care 

Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. ‚Ferice’, zice el, ‚de aceia ale 

căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite’” (Romani 

4:6-8). 

În Romani 5:9 ni se spune că „suntem socotiți neprihăniți, prin 

sângele Lui”. În Romani 3:25, se afirmă că Dumnezeu L-a dat pe Hristos 
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ca jertfă de ispășire a păcatelor astfel încât El să fie neprihănit și totuși 

să socotească neprihănit pe cel păcătos. Întrucât a justifica nu în-

seamnă a ierta, ci a declara neprihănit din punct de vedere legal, acest 

pasaj susține direct faptul că lucrarea lui Hristos este temelia pe care 

se pronunță sentința de justificare. În Romani 10:3-4, el spune despre 

evrei că „întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, 

au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus 

astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul 

Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea”. Cu 

greu s-ar putea pune sub semnul întrebării faptul că termenul nepri-

hănire (dikaiosune) este necesar să aibă același înțeles din ambele părți 

ale primului dintre aceste două versete. Dacă „neprihănirea” omului 

este ceea ce ar trebui să îl facă să fie socotit neprihănit, atunci „nepri-

hănirea lui Dumnezeu” ar trebui să fie de asemenea o neprihănire jus-

tificatoare. După cum s-a mai spus anterior, ea este denumită neprihă-

nirea lui Dumnezeu pentru că El este autorul ei. Este neprihănirea lui 

Hristos. Ea este adusă, oferită și acceptată de Dumnezeu. 

Iată, așadar, avem de-a face cu două neprihăniri: una omenească, 

cealaltă divină; una lipsită de valoare, cealaltă infinit meritorie. Nebu-

nia iudeilor și a mii de oameni de la ei încoace, constă în a refuza a doua 

neprihănire și a-și pune încrederea în prima. Apostolul subliniază această 

nebunie în al patrulea verset. Evreii acționaseră plecând de la presupune-

rea că Legea, în calitate de legământ, adică prin indicarea condițiilor mân-

tuirii, era încă în vigoare, ei crezând că oamenii erau încă datori să satis-

facă cerințele ei prin ascultare personală astfel încât să fie mântuiți, în 

timp ce Hristos a pus capăt Legii. El a abolit-o în calitate de legământ, as-

tfel încât oamenii să poată fi justificați prin credință. Cu toate acestea, 

Hristos a pus capăt Legii nu prin a o da la o parte, ci prin a împlini cerințele 

ei. El ne-a eliberat de sub blestemul Legii nu prin simpla iertare, ci prin a 

Se face blestem pentru noi (Galateni 3:13). El ne-a răscumpărat de sub 
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Lege prin a Se face ascultător de ea (Galateni 4:4-5) și prin a împlini toate 

cerințele neprihănirii pe care Legea le impune. 

În Filipeni 3:8-9, apostolul spune că el a „privit toate aceste lucruri ca 

o pierdere”, ca să poată fi găsit în Hristos, „nu având o neprihănire a mea 

pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, 

neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință”. Iată aici un alt exem-

plu în care neprihănirea omului este pusă în contrast cu neprihănirea lui 

Dumnezeu. Termenul folosit trebuie să aibă același sens în ambele situații. 

Pavel și-a pus încrederea în neprihănirea lui Hristos, nu în bunătatea sa 

subiectivă, adică în neprihănirea care i-a fost dată și pe care a primit-o 

prin credință. 

Apostolul spune despre Hristos că „El a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Co-

rinteni 1:30). În această enumerare, sfințirea și neprihănirea ies în evi-

dență. Una ne face sfinți, iar cealaltă neprihăniți, adică ea satisface ce-

rințele dreptății. Așa cum Hristos este pentru noi sursa vieții spirituale 

interioare, tot așa El este pentru noi dătătorul acelei neprihăniri care 

ne asigură justificarea… Noi suntem acceptați, justificați și mântuiți nu 

pentru ceea ce suntem ci pentru ceea ce El a făcut în locul nostru. Dum-

nezeu, „pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru 

noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). 

Întrucât Hristos nu a fost făcut păcat într-un sens moral, nici noi nu sun-

tem, prin justificare, făcuți neprihăniți în sens moral. Așa cum El a fost 

făcut păcat prin faptul că „a purtat păcatele noastre”, tot așa și noi suntem 

făcuți neprihăniți prin faptul că purtăm neprihănirea Lui. Păcatele noastre 

au constituit temelia legală a umilirii Lui sub Lege și a tuturor suferințelor 

Sale; tot așa, neprihănirea Lui este temelia legală a justificării noastre. Cu 

alte cuvinte, așa cum păcatele noastre au fost atribuite Lui, tot așa nepri-

hănirea Lui este atribuită nouă. Dacă atribuirea păcatelor nu L-a făcut să 
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fie corupt moral, nici atribuirea neprihănirii nu ne face pe noi sfinți sau 

buni din punct de vedere moral.  

ARGUMENT DIN ÎNVĂȚĂTURA GENERALĂ A BIBLIEI 

5. Este necesar să privim la unele pasaje particulare care susțin în-

vățătura prezentă în întreaga Scriptură. Întrebarea este: „Care este te-

melia iertării păcatelor și a acceptării credinciosului ca neprihănit (în 

sens legal) înaintea lui Dumnezeu?” Este cumva ceea ce noi facem, ceva 

experimentat pe noi sau produs de noi? Sau este ceea ce Hristos a făcut 

pentru noi? Întreaga revelație a lui Dumnezeu cu privire la felul cum 

oamenii sunt mântuiți ne arată că justificarea noastră stă în ceea ce 

Hristos a făcut. 

Prin natura lor, harul și faptele sunt diametral opuse. Una o ex-

clude pe cealaltă. Dacă este prin har, nu mai este prin fapte. Iar în Scrip-

tură, prin fapte, în ce privește acest subiect, nu sunt înțelese doar fap-

tele la nivel individual, ci și lucrurile interioare ale omului care definesc 

caracterul lui. De aceea, atunci când se spune că mântuirea este prin 

har și nu prin fapte, trebuie înțeles că ea nu este întemeiată pe nimic 

din ceea ce se poate găsi în cel credincios… Darul Fiului Său, spre răs-

cumpărarea omului, este prezentat întotdeauna ca fiind cea mai minu-

nată manifestare a dragostei nemeritate. Faptul că doar unii oameni, 

nu toți, sunt mântuiți, este un lucru clar exprimat astfel, pentru că nu 

este prin fapte, nu în baza vreunui lucru favorabil unei clase sau alteia 

de oameni, ci este o chestiune care ține strict de har. 

Când un păcătos este iertat și restaurat în favoarea lui Dumnezeu, 

acest lucru este declarat a fi datorat harului. Dacă este prin har, atunci 

nu este bazat pe nimic din ce se poate găsi în păcătos. Scripturile nu 

doar că ne învață că planul mântuirii presupune gratuitatea în concep-

ția, începutul, execuția și aplicarea lui, ci ele insistă de asemenea asu-

pra acestei caracteristici a planului ca fiind de o vitală importanță și 
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merg până acolo încât să spună că, dacă noi nu acceptăm să fim mân-

tuiți prin har, nu putem fi mântuiți deloc.  

 

Fragment din Systematic Theology, III, xvii, 4-6. 
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31 
LEGEA, BLESTEMUL                      

ȘI NEPRIHĂNIREA                           
LUI HRISTOS 

 

EBENEZER ERSKINE 
 

Dumnezeu, făcând omul o ființă rațională, capabilă de a se conduce 

moral, i-a dat o Lege potrivită cu natura lui, prin care să se conducă în 

ce privește îndatoririle față de Dumnezeu, Marele lui Creator. Această 

Lege a fost dată omului sub forma unui legământ care avea promisiu-

nea vieții sub condiția ascultării perfecte, și amenințarea cu moartea în 

cazul neascultării (Geneza 2:27). Astfel au stat lucrurile între Dumne-

zeu și om în starea de inocență a omului. 

Odată încălcat acest legământ, Adam și, în el, toți urmașii lui, au 

devenit obiectul blestemului și pedepsei lui, astfel încât mântuirea 

noastră a devenit absolut imposibilă fără ca dreptatea să fie îndeplinită 

și onoarea Legii încălcate să fie reparată. Legea și dreptatea lui Dum-

nezeu nu permit niciun refuz și cer împlinire deplină și o compensare 

deplină, altfel porțile Raiului vor fi închise și pe vecie vor sta așa, îm-
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potrivindu-se omului și tuturor urmașilor lui. Sabia învăpăiată a drep-

tății este îndreptată în orice parte pentru a le împiedica accesul în Pa-

radis. 

În timp ce omul, aflat în aceste circumstanțe, nu așteaptă nimic al-

tceva decât pedeapsa, o jertfă veșnică s-a făcut spre împlinirea dreptății 

divine, Fiul veșnic al lui Dumnezeu pășind înainte, în dragostea Lui infinită 

și milă față de păcătoșii care pier. El a venit ca Mediator și Garant, ofe-

rindu-Se nu doar să ia asupra Lui natura noastră ci să ia și locul nostru 

înaintea Legii, să Se așeze în locul nostru, astfel încât toată obligația noas-

tră față de Lege, atât în ce privește ascultarea cât și pedeapsa, să cadă asu-

pra Lui. Astfel, El a devenit răspunzător și S-a obligat să împlinească po-

runcile Legii și să îndure blestemul legământului faptelor, pe care noi l-am 

încălcat. Și aici, pentru că veni vorba, este nimerit să spunem că avem de-

a face cu un act uimitor al harului ca Domnul Iehova să admită un Garant 

în locul nostru. Căci dacă El ar fi rămas la rigoarea și severitatea Legii, El 

ar fi cerut o satisfacere personală a cerințelor și pedepsei acesteia, fără a 

accepta satisfacerea lor printr-un altul. Într-o astfel de situație, Adam și 

toți urmașii lui ar fi fost pe vecie obiectul loviturii răzbunătoare a dreptății 

Lui. Dar, slavă lui Dumnezeu, care nu doar că a acceptat un Garant în locul 

nostru, dar ne-a și dat unul, „din ajutorul unui viteaz” (Psalmul 89:19)!  

Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, a venit „la împlinirea vremii… 

născut din femeie, născut sub Lege” (Galateni 4:4), și El a împlinit în 

locul nostru toate cerințele legământului faptelor. Adică, într-un cu-

vânt, El a ascultat de toate poruncile Legii și a îndurat blestemul ei, în 

acest fel aducând o neprihănire completă, prin care păcătoșii sunt jus-

tificați înaintea lui Dumnezeu. 

Această neprihănire a Garantului nostru ne este dată prin atribu-

ire. Acest lucru este extrem de clar prezentat în multe locuri din Scrip-

tură, în mod particular în Romani 4:6,11-12, 23-24. Acum, această atri-
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buire a neprihănirii Garantului nostru se referă în principal la urmă-

toarele trei lucruri: (1) la tranzacția veșnică dintre Tatăl și Fiul, prin 

care Fiul lui Dumnezeu a fost ales și trimis ca Garant al unei lumi alese. 

Astfel, El S-a dus înaintea Tatălui pentru a plăti datoria cu aurul roșu 

al sângelui Lui, spunând: „Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mân-

care… iată-Mă că vin… vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Psalmul 

40:6,8). (2). Este întemeiată pe atribuirea păcatelor noastre asupra 

Lui: „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” 

(Isaia 53:6). Astfel a avut loc un binecuvântat schimb de locuri între 

Hristos și copiii Lui: El a luat asupra Lui păcatele și nelegiuirile noastre, 

astfel ca noi să fim îmbrăcați cu haina albă a neprihănirii Lui: „pe Cel 

ce n-a cunoscut nici un păcat, a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să 

fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). (3). Această 

atribuire se bazează pe unirea tainică dintre Hristos și cel credincios. 

Când sufletul sărman este făcut, în ziua puterii lui Dumnezeu, să-L îm-

brățișeze pe Domnul Isus cu brațele credinței, în acel moment Hristos 

și el devin una. Omul devine o mlădiță a Viței nobile, un mădular al 

acelui trup pentru care Hristos este Capul, Conducătorul și Călăuzito-

rul. Fiind astfel unit cu Hristos, haina neprihănirii Mijlocitorului este 

întinsă asupra lui și, prin ea, el este nu doar eliberat de condamnare, ci 

și păstrat pe vecie ca neprihănit înaintea lui Dumnezeu: „și voi, prin El, 

sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelep-

ciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Corinteni 1:30). 

Această neprihănire este atât de perfectă încât ochiul pătrunzător 

al Justiției infinite nu poate găsi nici cea mai mică imperfecțiune în ea; 

da, dreptatea este atât de complet împlinită prin ea, încât Dumnezeu 

vorbește despre sufletul care este îmbrăcat cu ea ca și cum ar fi în sta-

rea de inocență sau perfect eliberat de păcat.  
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Fragment din „The Believer Exalted in Imputed Righteousness”,                                          

parte din lucrarea The Whole Works of the Late Ebenezer Erskine, Vol. I,                              

Free Presbyterian Publications. 
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32 
NEPRIHĂNIREA                          

PRIN SUBSTITUȚIE 
 

HORATIUS BONAR 
 

Toate obiecțiile la adresa atribuirii neprihănirii sunt în ele însele 

obiecții împotriva substituției de orice fel. Suferința substitutivă pare 

unora chiar mai lipsită de logică decât ascultarea substitutivă, iar ar-

gumentele folosite în a o ataca pe prima se aplică cu o forță și mai mare 

împotriva celei de-a doua. Totuși, bunul simț omenesc le recunoaște pe 

amândouă; „legile naturii” demonstrează existența amândurora; iar le-

gea divină, așa cum a fost interpretată de însuși marele ei Dătător, le 

recunoaște pe amândouă. Omul este dispus să acționeze pe baza prin-

cipiului substituției sau al reprezentării de către altul în lucrurile pă-

mântești – precum plata unei datorii, îndeplinirea unei obligații sau 

transmiterea unei proprietăți. Totuși, el nu este la fel de dispus să ac-

cepte aceeași regulă sau să acționeze în baza ei atunci când vine vorba 

de marea tranzacție între el și Dumnezeu, în ce privește condamnarea 

și neprihănirea. Același lucru față de care el nu obiectează în ce privește 

lucrurile temporare – transmiterea către un om a beneficiilor, faptelor 

sau suferințelor altuia; tratarea unui om care nu și-a plătit datoria ca și 

cum n-ar fi dator pentru că altul a plătit în locul lui; sau recunoașterea 

dreptului legal al unui om de a intra în posesia unei moșteniri pe care nu 
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a câștigat-o și nici nu a meritat-o, dar care i-a fost atribuită ca dar sau 

roadă a trudei de o viață a altuia – exact același lucru îl respinge ca nedrept 

și lipsit de rațiune în ce privește lucrurile spirituale. 

Oamenii nu obiectează când vine vorba să primească vreun lucru sau 

vreo parte dintre lucrurile lumii acesteia din partea altcuiva, deși ei n-au 

făcut nimic ca să le merite, ci au făcut orice le-a stat în putință ca să fie 

lipsiți de merite în acest sens, dar ei refuză să accepte favoarea lui Dum-

nezeu și starea de neprihăniți înaintea Lui pe baza a ceea ce un Substitut 

a făcut și a suferit. În lucrurile pământești ei sunt gata să se lase reprezen-

tați de altul, dar nu și în lucrurile cerești. Prima situație este cu totul ac-

ceptabilă, dreaptă și legală; a doua este absurdă, le insultă înțelepciunea și 

le depreciază meritele proprii! Cu toate acestea, dacă ei ar prețui lucrurile 

cerești la fel ca și binecuvântările pământești, n-ar avea astfel de scrupule 

și nici n-ar ridica astfel de obiecții în a accepta de la altcineva rezultatul 

lucrării acestuia. Dacă Dumnezeu este dispus ca Hristos să ne reprezinte, 

cine suntem noi să refuzăm să fim reprezentați de El? Dacă Dumnezeu 

este dornic să ne trateze pe baza ascultării lui Hristos și să considere acea 

ascultare ca și cum ar fi a noastră, cine suntem noi să respingem o astfel 

de metodă de binecuvântare și să spunem despre ea că este nedreaptă și 

imposibilă? Acest principiu sau teorie a reprezentării, prin care un om este 

tratat cu mult dincolo de ceea ce virtuțile sale merită, pe baza faptului că 

este îndreptățit legal să se folosească de meritele altuia, funcționează în 

orice situație pământească. De ce n-ar fi situația la fel și în lucrurile ce-

rești? 

Respingerea „neprihănirii atribuite” doar pentru că aceste cuvinte 

nu se găsesc în Scriptură este un lucru nebunesc și lipsit de substanță. 

Nici termeni precum „creștinism”, „trinitate”, „euharistie” sau „inspi-

rație plenară” nu se găsesc în Biblie. Totuși, în ce privește lucrurile, 

obiectele sau adevărul pe care aceste cuvinte le reprezintă, acești ter-

meni sunt acceptați ca fiind foarte preciși și sunt folosiți fără scrupule. 
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A obiecta față de ei n-ar fi nimic altceva decât o încercare a celui îngust 

la minte de a găsi cu tot dinadinsul greșeală în ei și în niciun caz n-ar 

reprezenta gestul de a căuta adevărul în simplitatea credinței. 

Refuzul de a accepta „teoria” divină sau doctrina reprezentării în 

și prin altcineva indică, în multe cazuri, simpla indiferență de a primi 

binecuvântarea; în cazul altora, refuzul este expresia resentimentului 

cu privire la calea prin care această doctrină elimină cu totul superio-

ritatea sau meritele noastre. Oamenii sunt în stare să cucerească și îm-

părății pentru ei înșiși și, de aceea, ei pretind că merită viața veșnică; 

ei nu pot accepta iertarea sau să primească fără plată neprihănirea din 

mâna Altuia, sau să se simtă îndatorați unui Substitut, pentru că ei sunt 

convinși că o pot câștiga prin faptele lor. Întrucât planul reprezentării 

sau al substituției le este dezgustător și umilitor, ei îl denumesc absurd 

și nedrept. Ei refuză o moștenire veșnică în astfel de condiții, în timp 

ce probabil că în orice moment sunt gata să accepte o bogăție pămân-

tească în condițiile în care ea li s-ar acorda total independent de stră-

duințele sau meritele lor. 

Judecătorul trebuie să fie ori justificatorul, ori cel care condamnă, 

iar acel judecător este Iehova. El are calitatea de a condamna și tot El 

are calitatea de a justifica. El nu condamnă persoana care vine înaintea 

Lui prin a-i infuza păcat; tot așa, El nu îl justifică pe păcătosul pe care 

îl achită prin a-i infuza neprihănire. El îl achită pe păcătos în calitate 

de Judecător. El nu doar îl achită sau absolvă pe păcătos de vină. El 

merge chiar mai departe. Modalitatea uimitoare prin care El a satisfă-

cut pretențiile dreptății astfel încât să poată pronunța achitarea păcă-

tosului pe drept, a constat în faptul că El s-a așezat în locul păcătosului, 

fie în starea lui inițială de inocență, fie chiar mai sus de aceasta, absol-

vindu-l astfel pe păcătos fără plată și complet. Prin această reprezen-

tare sau substituire a celui nedrept cu cel drept a fost El capabil să 
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achite, și prin aceeași reprezentare sau substituire îl ridică pe omul 

achitat la o poziție chiar mai glorioasă. 

Întrucât reprezentantul sau substitutul este Fiul lui Dumnezeu, și 

de aceea El acționează cu o demnitate infinită în Persoana Sa, excelența 

aceea ce El este și face, atunci când este atribuită altcuiva, îi conferă 

acelui om dreptul de a fi tratat cu mult peste ceea ce el ar fi meritat 

altfel, indiferent de circumstanța în care s-ar fi aflat. Omul care crede 

în Isus Hristos, din clipa în care crede, el nu doar că primește iertarea 

divină pentru toată vinovăția lui, ci devine și posesorul legal, de drept, 

al neprihănirii Lui infinite, iar tot ceea ce vine împreună cu acea nepri-

hănire devine al lui, așa încât el este tratat de Dumnezeu în conformi-

tate cu perfecțiunea Celui perfect, ca și cum acea perfecțiune ar fi a lui. 

„Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17, cf. KJV), 

adică, chiar și acum, în starea noastră de imperfecțiune, chiar dacă sun-

tem oameni cu buze necurate și chiar dacă trăim printre astfel de oa-

meni. La fel cum este scris în altă parte: „Așadar, acum nu mai este nici 

o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 1:8). Nu doar 

că noi suntem „izbăviți de mânia viitoare” (1 Tesaloniceni 1:10), nu 

doar că „nu venim la judecată” (Ioan 5:24), nu doar că suntem „iertați 

de toate lucrurile” (Faptele Apostolilor 13:39), ci suntem și „neprihăni-

rea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). 

Această tranzacție nu este una asemănătoare unui împrumut. Per-

fecțiunea de care beneficiem ne este dată de Dumnezeu, nu împrumu-

tată. Ea devine a noastră în mod legitim, în ce privește toate aspectele 

Legii; este a noastră într-un mod atât de eficient ca și cum ar fi fost 

noastră de la început până la sfârșit. 

Această tranzacție între păcătos și Dumnezeu este una reală. Ea afec-

tează toate implicațiile legale, ca și cum păcătosul s-ar fi achitat în mod 

personal de toate îndatoririle lui și ar fi obținut o hotărâre legală care îl 
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absolvă de orice fel de acuzații ulterioare, o hotărâre definitivă și completă 

din partea Aceluia căruia i-a datorat mult. 

Această tranzacție este una în care toate părțile implicate au căzut 

de acord că sunt pe deplin satisfăcute și nimeni nu mai este afectat; ba 

chiar toate părțile au beneficiat mai mult prin această modalitate de 

soluționare decât ar fi fost cazul prin metode directe, când una dintre 

părți ar fi fost pedepsită în mod direct. Când nu doar că nu este făcută 

nici o nedreptate nimănui, ci toți beneficiază mai mult decât de drep-

tate; când nimeni nu este deposedat de nimic, ci toți primesc mult mai 

mult decât meritau, cât de nebunesc și absurd trebuie să fie să vorbești 

despre atribuire ca fiind o violare a Legii și o pervertire a principiilor 

stăpânirii drepte! 

Această tranzacție nu reflectă indiferență față de păcat și nici nu 

ignoră deosebirea dintre neprihănire și nelegiuire. Ea este, dintre toate 

care pot fi imaginate, cea mai potrivită pentru arăta răul răului, urâ-

ciunea păcatului, ura divină față de orice fel de depărtare de la perfec-

țiune, felul cum Dumnezeu privea Legea Lui, aprecierea pe care El o 

acordă dreptății, și determinarea Lui de a asigura cu orice preț – chiar 

cu prețul morții Fiului Său – temelia neprihănită a universului și sanc-

titatea tronului Său veșnic. 

Dacă Hristosul lui Dumnezeu, în viața Lui plină de tristețe pe acest 

pământ, n-ar fi fost altceva decât un simplu om suferind sau un model 

de personalitate calmă chiar atunci când a fost tratat cu rău, niciunul 

dintre aceste lucruri n-ar fi fost obținut. El n-ar fi fost decât un crâmpei 

dintr-o lume confuză și haotică, unde totul și-a pierdut ancora și unde 

fiecare individ este pornit împotriva altuia într-un haos de nestăpânit, 

fără a trage nădejdea că vom avea parte vreodată de un final fericit. El 

n-ar fi decât un exemplu al victoriei complete a răului asupra binelui, 

a greșelii asupra dreptății, a lui Satana asupra lui Dumnezeu – una de 
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pe urma căreia istoria nu poate trage decât următoarea concluzie îngro-

zitoare: Dumnezeu a pierdut controlul asupra propriei Sale lumi; păcatul 

a devenit prea mare pentru ca puterea lui Dumnezeu să îl stăpânească sau 

să îl extirpe; tot ceea ce Dumnezeu poate face este să producă un exemplu 

rar de sfințenie în suferință, față de care permite lumii să găsească plăcere 

în a-l batjocori, nefiind capabil să intervină; după mii de ani de zbatere și 

batjocură, neprihănirea se poate retrage din teren complet neajutorată, 

permițând răului să domnească neînfrânat. 

Dacă crucea ar fi doar o simplă manifestare a sacrificiului de sine 

și a blândeții răbdătoare, atunci speranța lumii este pierdută. Noi am 

crezut dintotdeauna că există un scop puternic al lui Dumnezeu la lucru 

în ce privește lucrarea ispășitoare de păcat a Celui sfânt, care a suferit 

și care, permițând păcatul pentru o vreme, a pregătit și dezvoltat o pu-

tere care să îl distrugă cu totul și să șteargă răul de pe pământ – atât 

cel moral cât și cel fizic. Dar dacă Hristos cel răstignit a fost doar un 

om simplu care s-a lepădat de sine, noi n-am mai fi decât martorii unei 

lucrări de detronare a răului, care n-ar fi cu nimic diferită de ceea ce 

vedem din când în când, atunci când vreun erou sau martir se ridică 

peste nivelul vremii lui pentru a protesta împotriva răului pe care nu îl 

poate eradica și care oferă o mărturie, în viața și moartea lui, în spriji-

nul adevărului și neprihănirii, dar în zadar. 

Această tranzacție este dreaptă în modul cel mai strict și nobil, în 

toate aspectele ei și în felul cum afectează toate părțile implicate și inte-

resele lor. Ea este mijlocul prin care dragostea fără preț a lui Dumnezeu 

poate curge către om. Ea pune o temelie neprihănită pentru iertarea 

păcatelor. Ea asigură un bun venit păcătosului care se întoarce. Ea face 

ca justificarea celui credincios să fie chiar mai dreaptă decât ar fi fost 

condamnarea lui; în timp ce ea face de două ori dreaptă condamnarea 

celui necredincios, în același timp apără și demonstrează o dreptate in-

finită și de neschimbat. 
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Nu poate exista nicio justificare fără neprihănire, iar justificarea va fi 

conformă cu natura sau valoarea neprihănirii. Acea justificare trebuie să 

fie părtașă valorii neprihănirii care justifică. Dacă neprihănirea ar fi săracă 

și finită, starea noastră de oameni justificați va fi la fel. Dumnezeu, Cel ce 

ne justifică, acționând conform perfecțiunii acelei neprihănirii și recunos-

când pretențiile ei în numele tuturor celor care consimt să fie tratați con-

form valorii ei, îl tratează pe fiecare om credincios – oricât ar fi de slabă 

credința lui – în conformitate cu cerințele acelei neprihăniri. Noi putem 

cere și ne putem aștepta să primim tot ce ea pretinde că a obținut pentru 

noi, iar Dumnezeu ne va da cu siguranță acele lucruri. Aceia prin care, cu 

credință, suntem de acord să fim astfel reprezentați, aducem cererile noas-

tre în Numele Lui, iar acestea sunt irezistibile. 

Responsabilitățile noastre legale în calitate de călcători ai Legii 

sunt transferate Lui, iar drepturile Lui legale, în calitate de împlinitor 

al Legii, ne sunt transferate. Nu este vorba aici de un transfer al trăsă-

turilor și nici de un schimb de persoane, ci de un transfer al responsa-

bilității înaintea Legii, de un schimb ale cerințelor legale. Iată, pe de o 

parte, ruina noastră totală și, pe de altă parte, eliberarea deplină dată 

de Dumnezeu. Ce mai poate spune Legea după aceasta? „Dumnezeu 

este Acela, care îi socotește neprihăniți” (Romani 8:33). Noi suntem 

faliți; tot ceea ce avem nu valorează nimic. Dumnezeu se uită la starea 

noastră, se îndură de noi, și șterge toată datoria noastră. 

Epitetul „fictiv” pe care unii l-au folosit pentru această reprezentare 

nu trebuie să ne facă să fim neliniștiți sau să ne alarmeze. Întrebarea pe 

care o avem nu este: „Am putea să dăm deoparte complet principiile ab-

stracte pe care le implică această tranzacție?”, ci „Are ea consecințe legale 

și, ca urmare a lor, fiind astfel îndreptățiți, apelăm, în toate aspectele rela-

ției noastre cu Dumnezeu, la meritele unei vieți infinit perfecte, la plata 

făcută în numele celor care nu puteau plăti cu nimic, și la o moarte infinit 

de perfectă?” 
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Astfel, „harul stăpânește dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică, 

prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 5:2). Dragostea fără plată a lui 

Dumnezeu și-a croit un canal neprihănit prin care curge în toată plinătatea 

ei spre cei păcătoși. Căci tot ceea ce primește omul credincios, el primește 

prin har, însă la fel de adevărat este că tot ceea ce el primește, primește 

din mâna neprihănirii unui Dumnezeu neprihănit, care acționează con-

form drepturilor survenite dintr-o neprihănire ce este absolut perfectă și 

absolut divină. 

Cel ce refuză să fie reprezentat de un altul înaintea lui Dumnezeu, 

trebuie să se reprezinte singur și să se apropie de Dumnezeu prin pute-

rea a ceea ce el este sau a ceea ce el a făcut. Cum se va descurca el cu o 

astfel de abordare, îi va spune chiar conștiința lui, dacă el nu crede de-

clarația explicită a Duhului Sfânt că „prin El și unii și alții avem intrare 

la Tatăl, într-un duh” (Efeseni 2:18) sau chiar afirmația lui Hristos în 

acest sens: „Eu sunt Calea” și „Eu sunt Ușa ” (Ioan 10:9; 14:6). 

În ceea ce-l privește pe acela care, fiind conștient de faptul că nu 

se poate apropia de Dumnezeu din cauza imperfecțiunii personale, este 

dornic să fie reprezentat de Fiul lui Dumnezeu și să înlocuiască o ce-

rință divină cu una omenească, este bine să știe că Dumnezeu este dor-

nic să îl primească cu toată imperfecțiunea lui tocmai datorită perfec-

țiunii Altuia, ce îi poate fi transferată în mod legal de Dumnezeul și 

Judecătorul cel drept; că Dumnezeu îi oferă o neprihănire care este nu 

doar suficientă pentru a-l curăța de toată vinovăția și pentru a plăti 

complet pedeapsa lui, ci și suficientă pentru a-l înălța la o nouă statură 

și la o nouă demnitate, pe care el nu le-ar fi putut obține prin truda, 

rugăciunile, sau faptele a zeci de mii de vieți ca a lui. 

„Hristos este totul și în toți” (Coloseni 3:11). Cel ce știe aceasta, 

cunoaște ceea ce îl împlinește și îl fericește pe deplin. Cel ce știe cel mai 

bine acest lucru are cea mai profundă și mai adevărată pace; el a învățat 

secretul de a rămâne mereu păcătos și totuși mereu neprihănit; mereu 
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incomplet, și totuși mereu complet; mereu sărac, și totuși mereu bogat. 

Și niciodată nu vom spune despre această plinătate, „nu bea, nu gusta”, 

căci până și a gusta înseamnă să fii binecuvântat. Nu, ci noi vom spune 

„bea totul”, căci cel ce bea paharul până la capăt este cel mai fericit și 

cel mai sfânt om. 

Nu trăsăturile noastre sunt transferate lui Hristos, ci responsabili-

tățile noastre față de Lege. Iar prin faptul că noi acceptăm modalitatea 

în care Dumnezeu le transferă, facem un schimb complet prin care sun-

tem absolviți de toată vina și intrăm în starea care se caracterizează 

prin „nici o osândire”. Iată ce înseamnă eliberarea, pacea și viața veș-

nică: păcatul nostru să fie pus pe seama lui Hristos, ca Substitut al nos-

tru, iar neprihănirea Lui să fie pusă în contul nostru, ca aceia care L-au 

primit pe Substitutul lor. 

Fragment din lucrarea The Everlasting Righteousness,  

disponibilă în limba engleză la Chapel Library. 

 

Hristos pentru noi, Cel ascultător în locul celui neascultător, reprezintă prima 

parte a mesajului nostru (vezi 1 Ioan 3:16). Asumarea de către El a cerințelor Legii, 

care altfel ar fi fost îndreptate împotriva noastră, constituie siguranța eliberării 

noastre. Această eliberare devine un lucru real pentru noi imediat ce suntem de 

acord ca El să preia controlul cazului nostru. 

Hristos în noi este cea de-a doua parte a Evangheliei noastre (vezi 1 Ioan 4:13). 

Această a doua parte reprezintă un moment minunat, dar nu trebuie confundată 

cu prima. Ceea ce se face pentru noi nu este același lucru cu ceea ce se face în noi. 

Prin prima lucrare suntem socotiți neprihăniți; prin a doua, suntem făcuți sfinți. 

Prima este denumită Evanghelie, și în ea credem și suntem mântuiți; a doua re-

prezintă implantarea Evangheliei în suflet. 

Hristos pentru noi reprezintă justificarea noastră (2 Corinteni 5:21). Hristos în noi 

și noi în Hristos, reprezintă sfințenia noastră. Prima constă dintr-o substituție ex-

ternă iar a doua din lucrarea interioară, care izvorăște din prima; însă cele două 

nu trebuie confundate. 
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Obiectul credinței noastre este Hristos, Substitutul nostru, care Și-a dat viața pe 

cruce pentru noi. Mesajul cu privire la această lucrare jertfitoare este Evanghelia, 

și prin credința în ea vine iertarea celor vinovați… Iehova nu ne justifică pur și 

simplu datorită acestei neprihăniri, ci El o transferă nouă, astfel încât noi să o fo-

losim, să ne apărăm cu ea, și să venim înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați în ea, ca 

și cum ar fi cu totul a noastră… Iehova este mulțumit cu ascultarea lui Hristos. El 

găsește totală plăcere în neprihănirea Lui. Iar atunci când noi credităm mărturia 

Lui acelei ascultări și acelei neprihăniri, și agreăm să fim tratați de El pe baza per-

fecțiunii Lui, atunci El este satisfăcut și găsește plăcere în noi. —Horatius Bonar. 
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33 
MÂNGÂIERI                                  

DIN NEPRIHĂNIREA                     
LUI HRISTOS 

 

THOMAS BROOKS 
 

În primul rând, fie ca toți credincioșii să aibă mângâierea că în 

această neprihănire atribuită a lui Hristos stă tot ceea ce este nevoie 

pentru a satisface dreptatea lui Dumnezeu până la cel mai mic detaliu, 

și pentru a îndepărta cu totul mânia Lui îndreptățită. Neprihănirea 

aceasta substitutivă a lui Hristos este atât de perfectă, atât de deplină, 

exactă și completă, și satisface total dreptatea lui Dumnezeu, încât jus-

tiția divină afirmă: „este suficient, nu mai e nevoie de nimic! Am primit 

prețul de răscumpărare și sunt deplin satisfăcut în ceea ce te privește” 

(cf. Ezechiel 16:61-63; Evrei 10:10-12; Isaia 53:4-6). Este un lucru cert 

că Hristos a fost cu adevărat și în mod acceptabil Jertfa pentru păcat. 

Și este la fel de sigur că păcatele noastre au fost cauza care a determinat 

suferințele Lui. El S-a pus pe Sine în locul păcătoșilor sărmani; El a luat 

asupra Lui vina lor și purtat pedeapsa pe care ei ar fi trebuit să o îndure. 

El a murit și Și-a vărsat sângele pentru ca astfel să aducă pacea cu Dum-

nezeu și să ispășească păcatul (Romani 5:6-12). Astfel, putem concluziona 

cu siguranță și tărie că Isus Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu 
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până la capăt, astfel ca acum, păcătosul care crede, să se bucure și să tri-

umfe în dreptatea și în îndurarea lui Dumnezeu (Evrei 7:25), căci nu este 

nicio îndoială asupra faptului că neprihănirea substitutivă a lui Hristos a 

fost infinit mai satisfăcătoare și plăcută lui Dumnezeu decât puteau fi dez-

gustătoare Lui toate păcatele credincioșilor. Dumnezeu a găsit mai multă 

plăcere și încântare în a-Și lovi propriul Fiu, în a-L umili, și în a primi mi-

rosul plăcut al jertfei Lui, decât ar putea vreodată ca toate păcatele noastre 

să Îl jignească sau să Îl provoace (Isaia 53:10).  

Nici nu este de mirare că, atunci când un credincios își aruncă pri-

virea asupra miilor de păcate de comitere și omitere, el se teme și tre-

mură. Dar apoi, când privește la faptul că Hristos este mulțumit, se 

poate vedea achitat și se bucură. Căci, dacă nu se poate aduce nicio 

acuzație asupra lui Domnului Isus, nu se poate aduce nici împotriva 

credinciosului (Romani 8:33-37). Jertfa ispășitoare a lui Hristos a îm-

plinit pe deplin dreptatea divină, iar acesta este motivul pentru care 

orice credincios este biruitor în Hristos Isus și pentru care, în neprihă-

nirea Lui, el stă justificat înaintea tronului lui Dumnezeu (2 Corinteni 

2:14; Apocalipsa 14:4-5). 

Hristos este o Persoană de valoare și puritate infinită, transcen-

dentă, și El este foarte bucuros să îi justifice pe cei credincioși în cea 

mai amplă și glorioasă modalitate imaginabilă. Iar această modalitate 

constă în a produce pentru ei și apoi a le atribui o neprihănire adecvată 

Legii lui Dumnezeu, o neprihănire care este, în orice fel, proporțională 

cu starea mizerabilă a omului căzut și cu planul sfânt al Dumnezeului 

cel glorios. Este spre gloria celui de-al doilea Adam faptul că El l-a res-

taurat pe omul căzut la o neprihănire mult mai glorioasă decât nepri-

hănirea pe care omul a pierdut-o în primul Adam. De aceea, ar fi o blas-

femie groaznică în ochii îngerilor și ai oamenilor ca vreun om să sus-

țină că al doilea Adam, Domnul nostru Isus Hristos, ar fi avut mai pu-

țină putere să mântuiască decât a avut primul Adam să distrugă! Cel 
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de-al doilea Adam este capabil „să mântuiască în chip desăvârșit pe cei 

ce se apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). El este capabil să 

mântuiască în chip desăvârșit prin împlinirea oricărei obligații a Legii 

– atât preceptivă cât și penală - și să producă neprihănirea perfectă și 

nevinovăția perfectă. El este capabil să satisfacă în mod desăvârșit cea 

mai minuțioasă cerință a dreptății divine prin acea satisfacere perfectă 

pe care El a adus-o dreptății divine. Hristos „are putere să mântuiască” 

(Isaia 63:1) și, de aceea, Îi face plăcere să-i mântuiască pe sărmanii pă-

cătoși în așa fel încât să preamărească propria Sa putere. De aceea, El 

a cumpărat iertarea lor cu sângele Lui (1 Petru 1:18-19) a făcut restau-

rarea dreptății divine pentru toate greșelile și rănile pe care oamenii 

căzuți le-au făcut la adresa Creatorului lor și a Legii Lui regale, și le-a 

dat o neprihănire mai bună decât aceea pe care Adam a pierdut-o, adu-

cându-i într-o stare mai bună, mai sigură, mai onorabilă, mai înaltă și 

mai durabilă decât starea din care Adam a căzut pe când era o creatură 

perfectă. 

Toate atributele lui Dumnezeu sunt de acord cu neprihănirea atri-

buită a lui Hristos, astfel că un credincios poate să își ridice privirea și 

să privească la sfințenia, dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu și să 

se bucure, odihnindu-se în pace (Psalmul 4:8). Hristos a pus haina Lui, 

roba neprihănirii Lui, peste fiecare credincios (Isaia 61:10) și, în baza 

acestui lucru, întreaga mânie, supărare și furie a lui Dumnezeu față de 

credincioși încetează. 

În al doilea rând, trebuie să știi, spre mângâierea ta, că această ne-

prihănire atribuită și substitutivă a lui Hristos dă la o parte toată lipsa 

ta de neprihănire. Ea anulează orice datorie a ta, dă la o parte toate 

nelegiuirile tale și răspunde pentru toate păcatele tale (Isaia 53:5-7; 

Coloseni 2:12-15). „Doamne, iată păcatele mele săvârșite prin omitere 

și iată-le și pe cele de comitere”; dar neprihănirea lui Hristos a răspuns 

pentru toate. „Iată păcatele mele împotriva Legii și pe cele împotriva 
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Evangheliei. Iată-mi păcatele făcute împotriva ofertei harului, a mân-

gâierilor harului, a străduințelor harului și a esenței harului”; dar ne-

prihănirea lui Hristos a răspuns pentru toate acestea. 

O, domnilor! Ar fi o mare blasfemie ca vreun om să își imagineze că 

ar putea exista mai multă ofensă într-un păcat, ba chiar în toate păcatele 

unui om, pentru a condamna un credincios, decât există merit în nepri-

hănirea lui Hristos spre iertarea lui și spre justificarea lui (Romani 

8:1,33-35). Neprihănirea lui Hristos a fost ilustrată, într-un fel încețoșat, 

de îmbrăcămintea specială și roba marelui preot din vechime (Exod 28). 

Ce a fost altceva acea îmbrăcăminte a marelui preot, cu care el venea 

înaintea lui Dumnezeu, dacă nu un simbol al neprihănirii lui Hristos? 

Hainele murdare ale lui Iosua, care reprezentau biserica, nu doar că au 

fost luate de pe el, simbolizând astfel îndepărtarea păcatelor noastre (Za-

haria 3:4-5), ci el a fost îmbrăcat și cu o haină nouă, simbolizând astfel 

îmbrăcarea cu haina de nuntă a neprihănirii lui Hristos. Dacă cineva ar 

întreba: „Cum este posibil ca un suflet pângărit de cele mai rele păcate 

să fie făcut mai alb decât zăpada, frumos și glorios în ochii lui Dumne-

zeu?”, răspunsul este la îndemână: orice om primește iertarea păcatelor 

sale de la Domnul, ceea ce constituie prima parte a justificării noastre, și 

primește și atribuirea neprihănirii lui Hristos, ceea ce constituie a doua 

parte a justificării noastre înaintea lui Dumnezeu. 

Așa descrie David, spune apostolul, fericirea omului pe care Dom-

nul îl socotește neprihănit fără fapte, spunând: „ferice de aceia ale că-

ror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite” (Romani 

4:6-7). Dar omul are cărui păcate sunt iertate de Domnul primește, prin 

atribuire, și neprihănirea Lui: „dezbrăcați-l de hainele murdare de pe 

el! Apoi a zis lui Iosua: ‚iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, și te 

îmbrac cu haine de sărbătoare’” (Zaharia 3:4). În ce a constat acea 

schimbare de haine? Evident că este vorba despre ascultarea și nepri-

hănirea perfectă a Domnului Isus, pe care Dumnezeu ni le atribuie, în 
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legătură cu care ni se spune să ne îmbrăcăm cu Domnul Isus, primind 

credința justificatoare (Romani 13:14) și să ne îmbrăcăm cu el ca și cu 

o haină (Galateni 3:27). Și nu trebuie să ne mirăm dacă, îmbrăcați as-

tfel, suntem frumoși și glorioși înaintea lui Dumnezeu: „și i s-a dat”, 

adică miresei lui Hristos, „să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și cu-

rat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților” (Apocalipsa 

19:8). Această neprihănire perfectă a lui Hristos, pe care Dumnezeu ne-

o atribuie și cu care ne îmbracă, este singura neprihănire de care sfinții 

au nevoie pentru a sta înaintea lui Dumnezeu. Fiind îmbrăcați cu 

această robă a neprihănirii, ei pot sta având curaj și mângâiere înaintea 

tronului de judecată al lui Dumnezeu. 

În al treilea rând, trebuie să cunoști, spre mângâierea ta, că această 

neprihănire a lui Hristos ne prezintă perfect neprihăniți înaintea lui 

Dumnezeu. El este făcut pentru noi neprihănire (1 Corinteni 1:30). Roba 

inocenței omului, ca perdeaua templului, s-a rupt. Neprihănirea noas-

tră este o neprihănire zdrențuroasă, este ca niște haine mânjite (Isaia 

64:6). Iată, așa cum sub niște zdrențe se vede un trup gol, tot așa sub 

zdrențele neprihănirii omenești se poate vedea trupul de moarte. În ce 

privește neprihănirea adevărată, Hristos este totul în tot: Hristos este 

„sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihă-

nirea” (Romani 10,4). Adică prin Hristos, noi suntem socotiți atât de 

neprihăniți ca și cum am fi împlinit noi înșine Legea. Sfârșitul Legii 

înseamnă justificarea și mântuirea celor ce o împlinesc. Iată cum Hris-

tos s-a supus acestei reguli: El a împlinit-o perfect pentru noi, iar ne-

prihănirea Lui perfectă este astfel pusă în contul nostru. Hristos a îm-

plinit Legea morală nu pentru Sine, ci pentru noi. Și procedând astfel, 

cei care cred în El și în ceea ce El a făcut, împlinesc Legea. 

De asemenea, se mai poate spune că Hristos este sfârșitul Legii 

pentru că aceasta este neprihănirea perfectă, prin care un om poate fi 
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justificat, dar pe care nu o poate obține în și prin el însuși, prin fragilita-

tea lui omenească. Dar noi o obținem prin Hristos, căci El a împlinit Le-

gea pentru noi. Hristos a împlinit perfect Decalogul pentru noi, și El a 

făcut aceasta în trei modalități: (1) prin concepția Sa pură; (2) prin viața 

Sa evlavioasă; și (3) prin suferințele Sale sfinte și ascultătoare în locul 

nostru. Căci orice ar cere Legea ca noi să fim, să facem, ori să suferim, 

El a făcut în locul nostru. Prin El, noi suntem achitați înaintea lui Dum-

nezeu. În ce privește puritatea și integritatea naturii Sale, fiind conceput 

fără păcat (Matei 1:18), în ce privește viața și acțiunile Sale, confor-

mându-Se în întregime neprihănirii absolute cerută de Lege (Luca 1:35) 

și în ce privește pedeapsa pe care El a suferit-o, satisfăcând dreptatea lui 

Dumnezeu pentru încălcarea Legii de către noi (2 Corinteni 5:21; Colo-

seni 1:20) – în toate aceste aspecte, Hristos este perfecțiunea Legii și 

„sfârșitul Legii, pentru... oricine crede în El” (Romani 10:4). 

Înțelepciunea infinită și puterea lui Isus în reconcilierea Legii și a 

Evangheliei prin această mare taină a justificării merită să fie preamă-

rită. Această neprihănire ne prezintă înaintea lui Dumnezeu „fără cu-

sur” (Cântarea Cântărilor 4:7), „compleți” (Coloseni 2:10, NTR), „fără 

pată sau zbârcitură” (Efeseni 5:27), „fără vină” (Apocalipsa 14:5) și 

„sfinți, fără prihană și fără vină” (Coloseni 1:22). O, fericirea și binecu-

vântarea, siguranța și gloria acelor suflete prețioase care stau în nepri-

hănirea lui Isus Hristos, perfect drepte înaintea lui Dumnezeu! 

În al patrulea rând, este bine să știi, spre mângâierea ta, că această 

neprihănire a lui Hristos, odată atribuită ție, va fi răspunsul la toate 

temerile, îndoielile și obiecțiile sufletului tău. Cum să privesc la Dum-

nezeu? Răspunsul este „în neprihănirea lui Isus Hristos”. Cum pot să 

am părtășie cu un Dumnezeu sfânt în această lume? Răspunsul este „în 

neprihănirea lui Hristos”. Cum să fiu acceptat înaintea lui Dumnezeu? 

Răspunsul este „în neprihănirea lui Hristos”. Cum să mor? Răspunsul 

este „în neprihănirea lui Hristos”. Cum să stau înaintea tronului Lui de 
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judecată? Răspunsul este „în neprihănirea lui Hristos”. Singura cale 

certă în orice ispite, temeri, conflicte, îndoieli și dispute este ca, prin 

credință, să îți amintești de Hristos și de suferințele Lui, în calitate de 

Mijlocitor și Garant al tău. Spune-ți - „O, Hristoase, Tu ai fost făcut 

păcat pentru mine, Tu ai fost făcut blestem pentru mine” (cf. 2 Corin-

teni 5:21; Galateni 3:13) sau poate „eu sunt păcat pentru Tine, iar Tu 

ești neprihănirea mea; eu sunt blestem pentru Tine, iar Tu ești binecu-

vântarea mea; eu sunt moartea Ta, și Tu ești viața mea; eu sunt mânia 

lui Dumnezeu pentru Tine, iar Tu ești dragostea lui Dumnezeu pentru 

mine; eu sunt Iadul Tău, iar Tu ești Raiul meu”. 

O, domnilor! Dacă vă gândiți la păcatele voastre și la mânia lui 

Dumnezeu, dacă vă gândiți la vinovăția voastră și la dreptatea lui Dum-

nezeu, inimile voastre vor leșina și vor eșua. Ele se vor umple de frică, 

vor tremura și se vor prăbuși în disperare dacă nu vă veți gândi la Hris-

tos și dacă nu vă veți odihni sufletele în Mijlocitorul, în neprihănirea 

lui Hristos, în neprihănirea atribuită a lui Hristos. Neprihănirea lui 

Hristos va răspunde tuturor obiecțiilor și criticilor, chiar dacă milioane 

de astfel de obiecții ar fi formulate la adresa stării unui credincios. 

Acesta este un adevăr prețios și valorează mai mult decât o lume în-

treagă, anume că toate păcatele noastre sunt iertate, și aceasta nu doar 

prin adevăr și îndurare, ci și prin dreptate. 

În al cincilea rând, este bine să știi, spre mângâierea ta, că neprihă-

nirea atribuită a lui Hristos este cel mai bun lucru pe care îl poți avea și 

în baza căruia poți ajunge într-o împărăție care nu se clatină, ca să ca-

peți bogății nepieritoare, o moștenire care nu se pierde și o casă care nu 

este făcută de mâini omenești, ce este veșnică și cerească (Evrei 12:28; 

1 Petru 1:3-5; 2 Corinteni 5:1-4). Este cel mai bun certificat pe care îl ai 

și îl poți arăta pentru a căpăta acea fericire și binecuvântare viitoare 

după care tânjești. Neprihănirea lui Hristos este viața ta, bucuria ta, 

mângâierea ta, coroana ta, siguranța ta, Raiul tău și tot ceea ce ești tu. 
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O, dacă ai fi atât de înțelept încât să îți menții privirea ațintită și inima 

trează la neprihănirea mijlocitoare a lui Hristos! Aceasta este neprihă-

nirea prin care poți trăi sigur și confortabil, și prin care poți să mori 

liniștit și fericit. 

Ah, dacă ar insista credincioșii mai mult asupra acestui lucru: ei au 

în Hristos o neprihănire atât de perfectă, atât de completă și atât de 

deplină, ca și cum ei înșiși ar fi împlinit Legea …Da, neprihănirea pe 

care credincioșii au prin Hristos este, într-un fel, mai bună decât ne-

prihănirea pe care ei ar fi putut să o aibă prin Adam… primul Adam a 

fost un simplu om; al doilea Adam este Dumnezeu și Om. Primul Adam 

a fost o persoană care se putea schimba. Într-o singură zi, el a pierdut 

neprihănirea și toată acea slavă pe care urmașii lui ar fi putut să o aibă 

dacă el ar fi rămas în starea de inocență. Dar neprihănirea lui Hristos 

nu se poate pierde. Neprihănirea Lui este ca El, din veșnicie în veșnicie. 

Dacă această haină albă este pusă peste un credincios, ea nu mai poate 

cădea de pe umerii lui; nimeni nu i-o mai poate lua. Această neprihă-

nire glorioasă și splendidă a lui Hristos este cu adevărat a credinciosu-

lui, ca și cum el ar fi produs-o (Apocalipsa 19:8). Un credincios nu este 

pierzător, ci câștigător, chiar dacă a trecut prin experiența căderii lui 

Adam. Prin pierderea neprihănirii lui Adam, el este adus la o neprihă-

nire mult mai glorioasă și mai durabilă decât a fost vreodată cea a lui 

Adam. Și, pe baza părtășiei lui la această neprihănire, un credincios 

poate avea acces la toată gloria lumii de sus. 

În al șaselea rând, trebuie să știi, spre mângâierea ta, că această 

neprihănire a lui Hristos, atribuită, constituie singura temelie pe care 

un credincios își poate zidi fericirea, bucuria și mângâierea, și în care 

conștiința lui își poate găsi adevărata pace și liniște. Oricare ar fi lucrul 

în care Satana, inima ta sau lumea te-ar putea condamna, bucură-te în 

acest adevăr: Dumnezeu te justifică. Iată ce provocare curajoasă face 

Pavel: „cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu 
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este acela, care-i socotește neprihăniți!” (Romani 8:33). Și dacă jude-

cătorul îl achită pe cel acuzat, celui iertat nu-i mai pasă dacă temnicerul 

sau colegii lui de celulă îl mai condamnă. Așa că nu mai există acuzatori 

de care cel credincios să se teamă văzând că Dumnezeu Însuși, Judecă-

torul suprem, îl socotește drept. Dumnezeu iartă, și de aceea, când Sa-

tana ne acuză, nu mai este de nici un folos (Apocalipsa 12:10); la fel este 

cu Legea lui Moise (Ioan 5:45), cu propriile noastre conștiințe (Romani 

2:25) și cu lumea. Dumnezeu este cel mai mare judecător, iar scaunul 

judecății Lui este suprem. Astfel, nu mai există vreun loc unde să se 

facă contestație la hotărârile Lui. Pe acest pământ, persoanele acuzate 

sau condamnate pot să conteste deciziile tribunalelor până când ajung 

la cea mai înaltă curte. Dar dacă ei sunt absolviți la aceasta și eliberați 

de vină, ei sunt liberi și în siguranță. Întrucât credinciosul este absolvit 

înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, nu există acuzații ul-

terioare de care el să se teamă, pentru că orice contestație care este 

formulată de aici încolo este nulă și nu mai are nicio putere. Acest lucru 

ar trebui să ne dea mângâiere și tărie împotriva tuturor chinurilor con-

științei, a vinovăției păcatului, a acuzațiilor Legii și a cruzimii Satanei, 

oricât ar încerca acestea să îndrăznească să apară înaintea lui Dumne-

zeu pentru a ne acuza sau, dacă chiar fac lucrul acesta, noi trebuie să 

știm că este o trudă deșartă. Ah! Ce tonic puternic trebuie să fie acesta 

pentru toți copiii lui Dumnezeu, dacă ei ar trăi în puterea acestui ade-

văr glorios! Dumnezeu este Cel ce îi justifică, iar în tribunalul cerului 

nu mai există nicio acuzație împotriva lor! Marele motiv pentru care 

mulți sărmani creștini se află chinuiți de atâtea eșecuri, dezamăgiri și ne-

liniști constă în faptul că nu beau mai mult din această apă a vieții: „Dum-

nezeu este Cel ce justifică”. Dacă creștinii s-ar hrăni mai mult cu acest lapte 

– „Dumnezeu este Cel ce justifică” – ei n-ar mai fi atât de slabi ca vacile lui 

faraon, ci ar fi grași și înfloritori (Geneza 41:1-3). 

Neprihănirea lui Hristos atribuită este o temelie reală, sigură și so-

lidă pe care un credincios își poate zidi în siguranță pacea, bucuria și 
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odihna veșnică. Da, îl va ajuta să găsească bucurie în încercări și să 

biruiască orice împotrivire… Da, poți să te bucuri din plin de aceasta și 

este spre mângâierea ta supremă să știi că ai de-a face cu acest Dum-

nezeu drept, care a primit deja plata suficientă pentru păcatele tale. 

Cât de dezrădăcinați trebuie să fie aceia care-și construiesc o ne-

prihănire a lor și nu zidesc pe neprihănirea lui Hristos (Romani 10:3)! 

Cât de mizer trebuie să fie ei purtați când în sus, când în jos, uneori 

temându-se, alteori sperând, uneori crezându-se a fi într-o bună con-

diție, alteori văzându-se chiar pe buza prăpastiei Iadului! Dar acum, 

pentru sufletul care construiește pe neprihănirea lui Hristos, totul este 

liniștit, totul este pace. „Fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin cre-

dință, avem pace cu Dumnezeu” (Romani 5:1). Observă această nobilă 

descriere a lui Hristos în Isaia 32:2: „și omul”, adică Isus Hristos, „va fi 

ca un adăpost împotriva vântului și ca un refugiu în fața furtunii, ca 

niște pâraie de apă într-un loc uscat și ca umbra unei stânci mari într-

un ținut însetat”. Când un om este îmbrăcat cu neprihănirea lui Hris-

tos, care este Dumnezeu-omul, nu există nici vânt și nici furtună, nu 

există nici secetă și nici neliniște care să afecteze pacea sufletului lui. 

Hristos și neprihănirea Lui vor fi pentru el adăpostul, refugiul, râurile 

de apă și umbra unei stânci mari. Având o pace perfectă cu Dumnezeu, 

el poate spune ca psalmistul: „eu mă culc și adorm în pace, căci numai 

Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea” (Psalmul 4:6-8). 

Pacea și mângâierea unui păcătos trezit nu poate sta niciodată fermă și 

stabilă decât pe baza unei neprihăniri pozitive. Când un păcătos trezit 

la realitatea stării sale stricate înaintea lui Dumnezeu își aruncă ochii 

asupra propriei sale neprihăniri, asupra sfințeniei sale, a rugăciunilor, 

postului, lacrimilor, umilințelor și smereniei sale, el nu poate găsi vreun 

loc pe care piciorul lui să stea stabil, din cauza rănilor, bubelor și lovituri-

lor, care sunt alipite de îndatoririle lui. El știe că rugăciunile lui au nevoie 

de iertare și că lacrimile lui trebuie să fie spălate în sângele Mielului, că 

neprihănirea lui are nevoie de neprihănirea Altuia care să-l pună la 
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adăpost de condamnare. „Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a 

nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare?” (Psalmul 130:3; 1:5). 

Aceasta se referă la a sta în picioare la judecată. Până și viața celui mai 

bun om este mai plină de păcate decât este cerul plin de stele sau cup-

torul de scântei. De aceea, cine poate sta în picioare la judecată și să nu 

cadă sub greutatea mâniei drepte a Ta, Dumnezeule, mânie care arde 

precum Iadul? Nimeni nu poate sta în picioare. Dacă greșelile celui mai 

bun om i-ar fi scrise pe frunte, el n-ar putea sta niciodată în picioare la 

judecată. Când un om vine înaintea Legii ca să fie justificat de ea, tot ce 

obține este convingerea de păcat. 

Când el pledează în favoarea inocenței lui, spunând că nu este un 

păcătos atât de mare pe cât sunt alții, când el pledează în favoarea ne-

prihănirii lui, a îndatoririlor lui, a bunelor lui intenții și dorințe, Legea 

îi spune că toate acestea au fost cântărite în balanța sanctuarului și au 

fost găsite foarte ușoare (Daniel 5:27). Legea spune că neprihănirea lui 

este ca niște haine mânjite, care îl spurcă, și că cele mai bune slujiri ale 

lui nu fac decât să mărturisească împotriva lui. Legea cere ascultare 

perfectă și personală, și pentru că păcătosul nu poate să o producă, el 

este declarat blestemat (Galateni 3:10). Și chiar dacă păcătosul insistă 

din răsputeri să primească îndurare, Legea nu îi va arăta nimic din 

aceasta, chiar dacă el o caută cu lacrimi (Evrei 12:17). Dar acum, când 

păcătosul credincios își ațintește privirea la neprihănirea lui Hristos, el 

o vede pe aceasta drept neprihănirea perfectă și exactă, acea neprihă-

nire cerută de Lege. 

În al șaptelea rând, trebuie să știi, spre mângâierea ta, că ai cel mai 

bun motiv din lume să te bucuri și să fii triumfător în Hristos Isus. „Căci 

cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul 

lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus” (Filipeni 3:3; Galateni 

6:14). Noi ne bucurăm în Persoana lui Hristos și în neprihănirea lui 

Hristos: „Îi mulțumim însă lui Dumnezeu, care ne conduce întotdeauna 
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la biruință, în Hristos” (2 Corinteni 2:14). Harul lui Dumnezeu a fost 

mereu pe buzele lui Pavel și ale lui Augustin, și ar trebui să fie mereu 

pe buzele creștinului, când privirea îi este ațintită la neprihănirea lui 

Hristos. Fiecare credincios se află într-o stare mult mai binecuvântată 

și mai fericită, datorită neprihănirii lui Hristos, decât a fost Adam în 

starea lui de inocență, având astfel de trei ori mai multe motive, drepte 

și nobile, să se bucure și să triumfe în Hristos Isus. 

(1). Neprihănirea pe care Adam avut-o a fost nesigură și i-a fost 

dată într-un fel în care era posibil pentru el să o piardă. Și da, el a 

pierdut-o (Geneza 3), și aceasta într-un timp foarte scurt (Psalmul 8:5). 

Dumnezeu i-a dat puterea și libertatea voinței care să-i permită fie să 

păstreze, fie să piardă neprihănirea. Și noi știm că la puțină vreme după 

aceea, la alegerea lui, Adam a eșuat. Dar neprihănirea pe care noi o 

avem în Isus Hristos este mult mai fermă și mai sigură pentru noi. Nu 

este posibil ca aleșii lui Dumnezeu să păcătuiască în așa fel încât să Îl 

piardă pe Hristos sau să se poată dezbrăca pe ei înșiși de roba neprihă-

nirii cu care Hristos i-a îmbrăcat (1 Ioan 3:9; Romani 8:35, 39). Nici 

măcar porțile Iadului nu vor fi capabile vreodată să biruiască asupra 

sufletului care este unit cu Hristos, care este îmbrăcat în neprihănirea 

lui Hristos (Matei 16:18). Așadar, poate exista un motiv mai mare de 

bucurie și triumf în Hristos Isus? 

(2). Neprihănirea pe care Adam a avut-o trebuia păzită de el. Izvo-

rul și rădăcina ei se găsea în el însuși, și acesta este motivul pentru care 

el a pierdut-o atât de repede. Ca și fiul risipitor (Luca 15:12-13), Adam 

și-a avut partea lui, fericirea lui, sfințenia lui, binecuvântările și nepri-

hănirea lui în propriile mâini, și a ținut de el s-o păstreze, dar atât de 

repede le-a pierdut. 

O, dar acum, acea binecuvântată neprihănire pe care o avem prin Isus 

Hristos nu stă în paza noastră, ci în paza Tatălui nostru. Dumnezeu Tatăl 

este Domnul nostru, păzitor nu doar al neprihănirii noastre inerente, ci și 
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al neprihănirii atribuite a lui Isus Hristos. „Oile mele nu vor pieri nicio-

dată”, spune Mântuitorul nostru, „și nimeni nu le va smulge din mâna 

Mea. Tatăl meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le 

poate smulge din mâna Tatălui Meu” (Ioan 10:28-29). Chiar dacă sfinții 

pot să se confrunte cu multe lovituri și zdrobiri în diferitelor circumstanțe 

din lumea aceasta, păstrarea lor finală până când vor intra pe deplin în 

posesia vieții veșnice este sigură. Dumnezeu este atât de neschimbător în 

scopurile dragostei Lui și atât de invincibil în puterea Lui, încât nici Satana, 

nici lumea, și nici firea omului nu vor putea vreodată să fie capabile să îi 

separe de „cununa neprihănirii” (2 Timotei 4:7-8), „cununa vieții” (Apo-

calipsa 2:10) sau „cununa slavei” (1 Petru 5:4). Puterea lui Dumnezeu este 

într-atât de superioară oricărei împotriviri, încât ea îi va păstra cu sigu-

ranță pe sfinți în starea de har. Iată ce temelie avem aici să ne bucurăm și 

să fim biruitori în Hristos! 

(3). Chiar dacă neprihănirea pe care Adam a avut-o la creație ar fi 

fost neschimbătoare, așa încât n-ar fi putut să o piardă, totuși era doar 

neprihănirea unui om, a unei simple creaturi. Și ce neprihănire săracă 

ar fi fost ea prin comparație cu neprihănirea înaltă și glorioasă pe care 

o avem prin Isus Hristos, care este neprihănirea unei Persoane care a 

fost atât Dumnezeu cât și Om. Da, neprihănirea pe care o avem prin 

Isus Hristos este una mai înaltă, superioară și transcendentă decât cea 

a îngerilor. Chiar dacă neprihănirea îngerilor este completă și perfectă 

în felul ei, totuși ea este neprihănirea unor simple creaturi. Dar nepri-

hănirea sfinților, cu care ei sunt îmbrăcați și stau înaintea tronului lui 

Dumnezeu este neprihănirea acele Persoane care este deopotrivă Dum-

nezeu și Om. 

Ce izvor de mântuire este aici! Ce fundamente nobile și ce temelie 

fără egal se găsesc aici pentru bucuria creștinului și triumful lui în Hris-

tos Isus, care l-a îmbrăcat cu o robă atât de glorioasă, roba neprihănirii 

Lui! Ah, creștinilor, nu lăsați ca mângâierile lui Dumnezeu să fie atât 
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de mici în ochii voștri (Iov 15:11). De ce să nu fii mai mângâiat și mai 

bucuros în Hristos Isus? De ce să nu te bucuri mai mult în El? A nu te 

bucura în Hristos Isus reprezintă o încălcare clară a acelei porunci 

evanghelice: „bucurați-vă totdeauna în Domnul”, adică să ne bucurăm 

în Domnul Isus, spune apostolul (Filipeni 4:4). El repetă apoi această 

poruncă pentru a ne arăta necesitatea și noblețea acestei îndatoriri. 

Această bucurie este de durată veșnică, pentru că obiectul ei ră-

mâne pe veci. Acest obiect este Domnul nostru Isus Hristos și, de aceea, 

bucuria sfinților trebuie să fie în legătură cu Domnul Isus Hristos. Se 

poate oare bucura cel din lume de casa lui, cel bogat de punga lui, cel 

ambițios de onorurile lui, cel voluptos de plăcerile lui, și cel rătăcitor 

de Dalila lui, iar creștinul să nu se bucure de Isus Hristos și de acea 

robă a neprihănirii cu care Hristos l-a acoperit (Isaia 61:10)? 

Bucuria acelui creștin care își păstrează privirea ațintită asupra lui 

Hristos și a neprihănirii Lui nu poate fi exprimată în cuvinte și nici nu 

poate fi pictată. Niciun om nu poate picta dulceața mierii, dulceața stru-

gurilor din Canaan sau aroma trandafirului din Saron. După cum ființa 

lucrurilor nu poate fi pictată, nici dulceața lor nu poate fi zugrăvită. 

Bucuria Duhului Sfânt nu poate fi pictată și nici acea bucurie care izvo-

răște din inima creștinului, care vorbește zilnic cu Hristos și se împăr-

tășește zilnic din neprihănirea Lui; aceste lucruri nu pot fi exprimate 

în cuvinte! Cine poate privi la trupul glorios al Domnului nostru Isus 

Hristos, gândindu-se cu seriozitate la faptul că sângele Lui binecuvân-

tat a curs din fiecare venă ca să-l ducă în cer, și să nu se bucure în Isus 

Hristos? Cine este acela care să privească la neprihănirea glorioasă a 

lui Hristos care îi este socotită și să nu fie umplut de o bucurie spirituală 

exuberantă în Dumnezeu, Mântuitorul lui? Nu există iertare pentru cel 

mai mărunt păcat, nici cea mai mică măsură de har și cea mai neîn-

semnată picătură de îndurare care să nu Îl fi costat mult pe Hristos: 

căci El trebuie să moară și trebuie să fie jertfit, să fie blestemat pentru 



MÂNGÂIERI DIN NEPRIHĂNIREA LUI HRISTOS   THOMAS BROOKS 

= 319 = 

ca acea iertare să fie a ta, ca acel har să îți aparțină și ca să fii părtaș 

îndurării Lui! Cum ar trebui oare ca aceste lucruri să îți stârnească 

inima la bucurie și triumf în Hristos Isus! 

În al optulea rând, neprihănirea atribuită a lui Hristos poate sluji 

la mângâierea, susținerea și ridicarea inimilor copiilor lui Dumnezeu din 

leșin și prăbușire, atunci când se află sub simțământul slăbiciunii și al 

imperfecțiunii neprihănirii lor personale. Biserica din vechime și-a ex-

primat regretul spunând: „toți am ajuns ca niște necurați, și toate fap-

tele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6). Atunci când un 

creștin continuă să se uite cu seriozitate la petele, rănile, murdăriile, 

infirmitățile și nebuniile care caracterizează neprihănirea proprie, 

teama se ridică și îi întristează sufletul, care se prăbușește. Dar atunci 

când el își ațintește privirea la neprihănirea lui Hristos care îi este atri-

buită, mângâierea de care are parte îi înviorează și îi ridică inima. Chiar 

dacă nu are o neprihănire a lui prin care sufletul să stea acceptat îna-

intea lui Dumnezeu, el are totuși neprihănirea lui Dumnezeu, care o 

depășește într-un mod infinit pe a lui. Înaintea lui Dumnezeu, această 

neprihănire îi este socotită credinciosului ca și cum ar fi produsă de el, 

ca și cum el ar fi împlinit cu exactitate neprihănirea cerută de Lege. Așa 

cum spune apostolul, „deci ce vom zice? Neamurile, care umblau după 

neprihănire, au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se ca-

pătă prin credință” (Romani 9:30). 

Credința se îmbracă în neprihănirea lui Hristos și astfel suntem 

noi justificați. Neamurile au căutat o neprihănire, dar nu în ei înșiși, ci 

în Hristos, pe care L-au primit prin credință, și prin care au fost justi-

ficați înaintea lui Dumnezeu. Evreii, căutând să își facă o neprihănire a 

lor, și gândindu-se că, prin faptele lor bune, vor ajunge la neprihănirea 

cerută de Lege, au ratat să găsească neprihănirea lui Hristos. Întrucât 

nu stă în puterea omului să împlinească Legea în mod perfect, rezultă 

că doar Hristos a împlinit-o cu exactitate pentru toți aceia care, prin 
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credință, se apropie de El spre a fi mântuiți. O, domnilor! Nimeni nu 

poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu printr-o neprihănire proprie. 

Să ne amintim că această neprihănire atribuită a lui Hristos obține 

pentru noi acceptarea neprihănirii noastre inerente. Când un creștin 

sincer privește la slăbiciunile, neputințele și imperfecțiunile care carac-

terizează zilnic până și cele mai bune slujbe ale lui, el suspină și este 

trist. Dar dacă el privește în sus, la neprihănirea atribuită a lui Isus 

Hristos, realizările lui infirme, slabe și afectate de păcat sunt făcute 

perfecte, fără pată și fără păcat, fiind acceptate conform cu termenii 

Evangheliei. Ele devin jertfe spirituale, motiv pentru care el nu poate 

decât să se bucure (2 Petru 2:5). Așa cum există o atribuire a neprihă-

nirii în favoarea persoanei credinciosului, tot așa există o atribuire în 

favoarea acțiunilor și slujirilor lui… așa că faptele bune imperfecte ale 

credinciosului sunt socotite neprihănite sau, cum spunea Calvin, „sunt 

socotite neprihănite pentru că sunt înmuiate în sângele lui Hristos”. Ele 

sunt considerate acțiuni neprihănite; astfel, creștinii sinceri vor fi ju-

decați după faptele lor bune, chiar dacă nu vor fi mântuiți datorită lor 

(Apocalipsa 11:18; 20:12; Matei 25:34-37). Putem observa în acel proces 

cunoscut de la judecata de apoi (Matei 25:34-37) că Judecătorul suprem 

face referire la abundența faptelor bune ale sfinților, pentru care le dă 

cununa vieții și o moștenire veșnică. Chiar dacă cei credincioși Domnu-

lui au motive întemeiate să fie smeriți și întristați de multele slăbiciuni 

care afectează până și cele mai bune slujiri ale lor, totuși, pe de altă 

parte, ei au un motiv minunat să se bucure că sunt făcuți perfecți prin 

Isus Hristos și că Domnul le privește faptele prin neprihănirea lui Hris-

tos, văzându-le ca roade ale Duhului Său Sfânt (Evrei 13:20-21; 1 Co-

rinteni 6:11). Rugăciunile sfinților sunt foarte bine primite în cer, pen-

tru că ele poartă aroma lui Hristos (Apocalipsa 8:3-4). Având această 

temelie a neprihănirii atribuite, credincioșii pot fi părtași unei mângâ-

ieri puternice și pot avea o bună nădejde prin har că atât persoanele lor 
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cât și slujirile lor sunt deplin acceptate de Dumnezeu, considerate lip-

site de vreo pată sau zbârcitură. Dar sigur că neprihănirea atribuită 

trebuie să fie principala sursă a bucuriei și fericirii noastre! 

În al nouălea și ultimul rând, este bine să știi, spre mângâierea ta, că 

neprihănirea atribuită îți va da cel mai mare curaj când vei sta înaintea 

tronului de judecată al lui Dumnezeu. În clipa când omul va ajunge să stea 

înaintea lui Dumnezeu, va fi nevoie în mod absolut și indispensabil ca el 

să aibă o neprihănire perfectă. Sfințenia naturii lui Dumnezeu, dreptatea 

stăpânirii Lui, severitatea Legii Sale și groaza mâniei Sale strigă cu voce 

tare către cel păcătos să aibă o neprihănire completă, fără de care nu va 

putea sta în picioare la judecată (Psalmul 1:5). Doar acea neprihănire va fi 

în măsură să ne justifice înaintea lui Dumnezeu, iar ea trebuie să fie per-

fectă, neafectată de vreo pată sau defect, astfel încât să stea în picioare 

înaintea tronului Lui de judecată, să satisfacă pe deplin dreptatea Lui și să 

ne asigure pacea cu El. De aceea, printr-o astfel de neprihănire este împli-

nită Legea lui Dumnezeu… o astfel de neprihănire este cerută de El, și doar 

ea va sta în picioare înaintea Lui și va satisface dreptatea Lui (Romani 

10:3). Aceasta este cea mai mare mângâiere de care poate avea parte 

un suflet sensibil și înțelept, ca el să stea neprihănit înaintea tronului 

de judecată, fiind îmbrăcat în cea mai acceptabilă neprihănire, a lui 

Hristos, care i-a fost atribuită, și care este exactă, perfectă, completă, 

fără egal, fără pată și fără seamăn. 

Este o neprihănire completă și nepătată, o neprihănire ireproșabilă 

și fără cusur. De aceea, nici Dumnezeu nu o poate trece cu vederea și 

nu poate obiecta împotriva ei. Aceasta este neprihănirea în care cel cre-

dincios trăiește, în care el moare și în care va învia și se va înfățișa 

înaintea tronului de judecată al lui Hristos, spre admirația profundă a 

tuturor îngerilor, spre groaza și oroarea de necuprins a tuturor celor 

reprobați, și spre bucuria fără egal și triumful tuturor celor care vor sta 

la dreapta lui Hristos, care vor cânta atunci: „mă bucur în Domnul, și 
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sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat 

cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 

împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu 

sculele ei” (Isaia 64:10). O, cât de mult va fi admirat și glorificat Hristos 

în toți sfinții în această mare zi (2 Tesaloniceni 1:10), când fiecare sfânt, 

îmbrăcat în această haină fină, în această robă albă a neprihănirii lui 

Hristos, va străluci mai glorios decât zeci de mii de sori! În acea mă-

reață zi a Domnului, când toți sfinții vor sta înaintea judecății lui Dum-

nezeu, îmbrăcați în neprihănirea perfectă a lui Isus Hristos, ei vor sta 

atunci în picioare și vor fi declarați neprihăniți chiar în Tribunalul 

dreptății divine, iar această sentință le va umple sufletele de mângâ-

iere, pe când sufletele celor păcătoși vor fi pline de uimire și groază 

(Apocalipsa 20:12; 12:10). 

Să zicem că l-am vedea pe păcătosul credincios ridicându-și mâna 

înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu – cărțile sunt deschise, 

pârâșul fraților este prezent, martorii sunt pregătiți, iar Judecătorul îi 

vorbește (Romani 7:12,14,16; Galateni 3:10): „O, păcătosule, păcăto-

sule, te afli aici acuzat înaintea Mea de multe milioane de păcate săvâr-

șite prin comitere și prin omitere. Ai încălcat Legea Mea cea sfântă, 

dreaptă și bună dincolo de orice închipuire și, de aceea, ești dovedit 

vinovat. Ce poți spune în apărarea ta astfel încât să nu te arunc în chi-

nul veșnic?” La aceasta, păcătosul se declară vinovat. Și-ar dori el să 

aibă acum timpul și posibilitatea de a se apăra și de a-și oferi motivele 

pentru care acea groaznică sentință – „pleacă, blestematule” – să nu se 

aplice în cazul lui (Matei 25:41). Odată ce posibilitatea de a se apăra pe 

care și-a dorit-o îi este oferită de Judecător, păcătosul susține că Garan-

tul lui, Isus Hristos, prin sângele și suferințele Lui, a satisfăcut pe de-

plin și complet dreptatea divină și că El a plătit întreaga datorie pe 

cruce, spunând și că dreptatea, și sfințenia fără pată ale lui Dumnezeu 

nu ar trebui să ceară încă odată satisfacerea ei (Evrei 10:10, 14). Dacă 
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Judecătorul ar obiecta apoi, spunând „păcătosule, Legea cere o nepri-

hănire perfectă și exactă în împlinirea personală a ei. Acum, unde este 

neprihănirea ta perfectă și exactă?” (Galateni 3:10). La aceasta, păcă-

tosul credincios răspunde imediat, cu bucurie, smerenie și curaj: „ne-

prihănirea mea se află aici pe tron – „în Domnul eu am neprihănirea” 

(Isaia 45:24, cf. KJV). Hristos, Garantul meu, a împlinit Legea în locul 

meu. Ascultarea Lui deplină de Lege, conformarea Lui perfectă față de 

poruncile ei, faptele Lui și ascultarea Lui până la moarte, prin har, au 

fost socotite spre justificarea și mântuirea mea. Aceasta este pledoaria 

mea, prin care stau înaintea Judecătorului întregii lumi”. 

În acest moment, pledoaria păcătosului este acceptată ca fiind con-

form Legii și, de aceea, el este declarat nevinovat și poate merge în glo-

rie bucurându-se, triumfând și strigând: „nevinovat, nevinovat, nevi-

novat!” „În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii 

lui Israel” (Isaia 45:25). Iată, am enumerat aici nouă izvoare de puter-

nică mângâiere care curg în sufletul tău prin atribuirea neprihănirii lui 

Hristos pentru tine. 

Fragment din „The Golden Key to Open Hidden Treasures”, în cadrul volu-

mului The Works of Thomas Brooks, Vol. 5, Banner of Truth. Acest articol 

este disponibil și separat, în limba engleză, la Chapel Library. 

 

„Iată Numele prin care Îl vor chema: Domnul, Neprihănirea noastră”, pentru că El 

este Autorul neprihănirii pentru poporul Lui, și numai El. Nicio ființă creată nu ar 

putea fi autorul ei. Omul păcătos nu poate fi autorul neprihănirii, iar neprihănirea 

unui înger nu este de nici un folos omului; și, fără îndoială, niciuna dintre celelalte 

persoane divine nu este Domnul, neprihănirea noastră; căci, deși ambii sunt Ie-

hova, Tatăl și Duhul, totuși, nu Ei sunt neprihănirea noastră. Tatăl L-a ales și L-a 

trimis pe Hristos să facă această lucrare. El a acceptat-o și a aprobat-o în final; El 

o aplice poporului Său, dar nu El este Autorul ei. În mod asemănător, Duhul ne 

convinge că avem nevoie de ea, o revelează și ne-o aduce aproape; El lucrează cre-

dința care o primește în noi, o aplică sufletelor noastre și declară un om justificat 

prin ea, dar nu El este Autorul ei. Doar Fiul lui Dumnezeu este Autorul neprihănirii, 
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căci El a devenit Domnul, neprihănirea noastră, prin ascultarea Lui de Lege și prin 

faptul că a purtat pedeapsa ei și astfel, după ce ne-a iertat de toate păcatele noastre, 

a înviat din nou spre justificarea noastră. Iar această neprihănire, pe care El a pro-

dus-o prin împlinirea Legii și a dreptății, devine „a noastră”. Este semnată pentru 

noi și produsă pentru noi, fiindu-ne oferită ca un dar fără plată – este a noastră 

prin socotirea ei în contul nostru de către Tatăl, în virtutea unirii noastre cu Hris-

tos și a dorinței noastre de a fi cu El; prin aplicarea ei vieților noastre, prin Duhul 

lui Dumnezeu, care ne-o aplică, și care ne îmbracă cu ea, făcându-ne capabili să ne 

ținem de ea și să fim dornici de ea; aceasta se înțelege prin a afirma că Hristos este 

denumit „Neprihănirea noastră”. Căci înțelesul este nu ca noi să Îl chemăm în mod 

obișnuit folosind acest nume, ci ca noi să ne însușim această calitate a Lui, și ca, 

prin credință, orice adevărat israelit, orice credincios să Îl denumească Neprihăni-

rea noastră, să spună că noi avem neprihănirea în El, să amintească această calitate 

a Lui continuu, și să își exprime dorința de a fi găsit numai în El. Căci astfel pot fi 

înțelese aceste cuvinte: „și iată Numele prin care Îl vor chema: Domnul, Neprihă-

nirea noastră”. 

Este un nume suav pentru un păcătos sensibil, pentru acela care și-a simțit vino-

văția în conștiința lui, și-a văzut nevoia de această neprihănire, și a conștientizat 

valoarea ei. — John Gill 
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34 
ESTE DOMNUL                      

NEPRIHĂNIREA TA? 
 

J.C. RYLE 

 

„Iată Numele pe care I-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!’” – Ieremia 23:6 

 

Timpul este scurt. Mai este puțină vreme și Domnul Isus va veni în 

gloria Lui. Judecata va începe și cărțile vor fi deschise. „Toate neamu-

rile vor fi adunate înaintea Lui… pentru ca fiecare să își primească răs-

plata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup” (Ma-

tei 25:32; 2 Corinteni 5:10).  

Cele mai ascunse secrete ale tuturor inimilor vor fi date pe față 

atunci, și „împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bo-

gați și cei puternici, toți robii și oamenii slobozi” vor sta alături, unul 

lângă altul, față către față, înaintea tronului de judecată și, unul câte 

unul, vor trebui să dea socoteală pentru ei înșiși înaintea lui Dumnezeu 

și înaintea întregii lumi (Apocalipsa 6:15). Așa este scris și, de aceea, 

acesta este adevărul și așa se vor petrece lucrurile. 

Ce veți spune voi, fiecare dintre voi, în ceasul acela? Care este cu-

vântul de apărare pe care vi l-ați pregătit? Care este răspunsul pe care 
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îți propui să îl dai tu? Care este motivul pe care îl vei invoca pentru ca 

sentința să nu fie pronunțată împotriva ta? 

Este adevărat, dragilor, mă tem că unii dintre voi nu știu ce vor 

spune atunci. Poate că nu v-ați gândit încă la acest lucru sau poate că v-

ați hotărât să vă gândiți la aceasta în curând; ori poate că nu vă este clar 

cum stau lucrurile în prezent; ori vă imaginați vreo schemă plauzibilă, 

ingenioasă, dar care nu va putea sta înaintea Bibliei. O, în ce situație în-

grozitoare trebuie să vă aflați! Viața, fără îndoială, este nesigură; poate 

că următorul care va muri va fi cel mai puternic sau cel mai bun dintre 

noi – nu puteți face o înțelegere cu moartea – și totuși nu puteți să-mi 

spuneți că sunteți mângâiați în această privință. 

În ziua aceea mare, nu va lipsi de la proces niciun martor: gândurile, 

cuvintele și acțiunile tale vor apărea scrise în carte unele după altele. Ju-

decătorul tău este Cel ce cercetează inimile. Și totuși, în ciuda acestor 

realități, prea mulți dintre voi dorm, ca și cum Biblia n-ar fi adevărată; 

prea mulți dintre voi nu știu cum și de ce să scape de mânia și condam-

narea lui Dumnezeu. 

1. În primul rând, îți voi arăta că trebuie să ai o anumită neprihănire. 

Biblia afirmă clar că „mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împo-

triva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oameni-

lor” (Romani 1:18, NTR). „Cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui 

Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9). „Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, 

iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică” (Matei 25:46). „Stați… îm-

brăcați cu platoșa neprihănirii”, spune apostolul Pavel către Efeseni (Efe-

seni 6:14). Și cum oare poate presupune cineva că va ajunge în cer fără 

neprihănire? 

Dar aș vrea aici să dau pe față nebunia tuturor acelora care vorbesc 

în chip ușuratic sau într-un fel general despre îndurarea lui Dumnezeu. 

Oamenii spun adesea, atunci când sunt îndemnați să se gândească la 
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mântuirea lor, că „evident, nu sunt ceea ce ar trebui să fiu; am încălcat 

Legea lui Dumnezeu foarte des, dar El este foarte milostiv și trag nădejde 

că mă va ierta”. Acum, dragilor, vă spun cu toată îndrăzneala că aceasta 

este o amăgire imensă, un refugiu al minciunilor, care nu va rezista la 

testul Scripturii; mai mult decât atât, nu va rezista nici măcar o clipă 

focului încercării și suferinței. 

Ați auzit vreodată că Dumnezeu este un Dumnezeu al sfințeniei per-

fecte – sfânt în caracterul Lui, sfânt în legile Lui, sfânt în locașul Lui? 

„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel”, afirmă cartea Levitic, „și 

spune-le: fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru” 

(Levitic 19:2). Iosua spune, „El este un Dumnezeu sfânt” (Iosua 24:19). 

„Fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). Iar cartea 

Apocalipsa, vorbind despre cer, spune „nimic întinat nu va intra în ea” 

(Apocalipsa 21:27). Dar voi îndrăzniți să ne spuneți, în fața tuturor aces-

tor pasaje, că omul corupt, necurat și pângărit – așa cum până și cei mai 

buni dintre noi sunt – va trece de judecata învăpăiată a Dumnezeului 

nostru și va avea acces în Ierusalimul ceresc prin simpla încredere în 

mila Creatorului lui, fără a avea măcar o zdreanță cu care să își acopere 

nelegiuirea și să își ascundă necurăția naturii lui? Imposibil, căci îndura-

rea și sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie împăcate, iar voi n-ați rezol-

vat acest lucru deocamdată. 

Ați auzit vreodată că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății per-

fecte, ale Cărui legi nu pot fi încălcate fără pedeapsă și ale Cărui porunci 

trebuie împlinite chiar și cu prețul morții? Cartea Deuteronom spune: 

„El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt 

drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept 

și curat” (Deuteronom 32:4). „Dreptatea și judecata sunt temelia scau-

nului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea Feței 

Tale” (Psalmul 89:14), spune David. Isus a spus: „Să nu credeți că am 

venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 
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Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va 

trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat 

toate lucrurile” (Matei 5:17-18). Îmi este imposibil să găsesc vreun pa-

saj care să spună că Legea ar fi dată la o parte și nu ar mai trebui îm-

plinită; cum aș putea, atunci, să vă predic că este suficient să priviți la 

îndurarea lui Dumnezeu? Tot ce pot citi în Biblie sunt cele două căi: 

prima este să împlinești tu însuți întreaga Lege, iar cea de-a doua este 

să împlinească un altul Legea în locul tău. Așadar, trebuie să vă spun 

că îndurarea și dreptatea lui Dumnezeu trebuie împăcate, iar voi n-ați 

rezolvat acest lucru până acum. 

Voi ne spuneți foarte simplu că nu sunteți ceea ce ar trebui să fiți, 

dar că Dumnezeu este milostiv. Răspunsul meu este că această abordare 

nu va rezista testului Scripturii: plata păcatului este moartea; cel care a 

încălcat Legea într-o singură poruncă, este vinovat de toate. Dumnezeu 

va cere ca pedeapsa să fie plătită pe deplin: datoria ta trebuie plătită fie 

de tine, fie de un altul. Alege oricare variantă, dar un lucru este sigur - 

plata trebuie făcută. Este adevărat că Dumnezeu este dragoste: El nu do-

rește moartea păcătosului. Dar, oricât de mărunte ar fi nelegiuirile tale, 

ele nu vor dispărea până când toate pretențiile Legii Lui vor fi satisfăcute 

până la ultima. Așadar, fie într-un fel, fie în altul, trebuie să ai neprihă-

nire, altfel devine clar că nu poți fi mântuit. 

2. În al doilea rând, vreau să-ți arăt că noi, oamenii, nu avem o ne-

prihănire a noastră și, de aceea, nu putem fi mântuiți prin noi înșine. Pri-

vește la Legea lui Dumnezeu și măsoară-i cerințele. Nu este adevărat că 

ea cere de la fiecare om o ascultare perfectă, fără păcat, de la început 

până la sfârșit, în gând, vorbă și faptă, fără cea mai mică greșeală în ce 

privește oricare, ba chiar cele mai neînsemnate dintre porunci? Sau unde 

îl putem găsi pe acel fiu sau pe acea fiică a lui Adam care poate spune „eu 

am împlinit toate acestea”? Aș putea chiar să iau cazul celui mai bun 

creștin dintre noi și să îl întreb dacă poate să-mi spună o singură zi în 
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care să nu fi păcătuit în multe lucruri. O, cât de mult ar avea el să ne 

povestească despre rătăcirile din rugăciunea lui, despre spurcăciunile 

din gândurile lui, despre inima lui rece față de Dumnezeu, despre lipsa 

dragostei, despre mândrie, porniri rele, deșertăciuni și umblarea după 

lume! 

Unii vor spune că pocăința și corectarea vieții ne vor face să stăm în 

picioare în acea măreață zi. Dar Biblia nu susține o astfel de idee. Fără 

îndoială, nimeni nu va intra în împărăția cerurilor fără aceste lucruri; 

dar ele nu pot îndepărta păcatele tale și nici nu vor putea îndura severi-

tatea judecății lui Dumnezeu. 

Unii spun că ei își pun încrederea în vieți trăite frumos: ei n-au făcut 

niciun rău nimănui. Ei au făcut întotdeauna bine, așa că speră că vor fi 

socotiți neprihăniți. Dragilor, acesta este o amăgire grosolană. Să ne 

spună astfel de oameni dacă a existat măcar o zi în care ei să nu fi încălcat 

acea lege spirituală lăsată nouă în Predica de pe Munte. Ce! N-ați avut 

niciodată nici măcar un gând rău? N-ați privit niciodată cu poftă? N-ați 

spus niciodată o vorbă nepotrivită? N-ați invidiat niciodată? Sau să ne 

spuneți despre un singur ceas în care n-ați lăsat nimic nefăcut din lucru-

rile care vă stăteau în putere să le faceți… Nu este clar, deci, că nu ați citit 

Scriptura și că neglijați poruncile ei și astfel nu faceți, de fapt, tot ceea ce 

vă stă în putință? 

Unii spun că ei cred că sinceritatea lor va trece cu bine prin această 

încercare. Poate că ei nu au vederi foarte clare, dar susțin că au fost me-

reu bine intenționați, așa că speră că vor fi primiți. Eu nu pot să văd cum 

ar putea să existe vreun loc în cer pentru astfel de oameni. 

În fine, unii spun că ei împlinesc toate formele și ritualurile religioase, 

și își construiesc nădejdea pe acestea. „Nu ne-a poruncit Dumnezeu”, zic 

ei, „să cinstim Cuvântul Lui, casa Lui, preoții Lui și sacramentele Lui? 
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Noi facem toate aceste lucruri și sigur că El ne va primi”. Nu se găsește 

așa ceva în Scriptură. 

Acum aș vrea să vă arăt clar că nu avem nimic prețios în noi. Doc-

trina aceasta poate să vi se pară grea și dezagreabilă, și totuși puțini sunt 

aceia care îndrăznesc să spună că n-au avut măcar o perioadă din viața 

lor când au conștientizat că este adevărată. Și mă refer aici în mod spe-

cific la clipa morții. Uitați-vă la cât de neliniștiți devin aproape toți oa-

menii atunci când Dumnezeu pune stăpânire peste simțurile lor. Atunci, 

ziua judecății apare în lumina ei adevărată. Omul se simte gol și nepu-

tincios. El știe că urmează să-i fie pusă întrebarea aceea înfricoșătoare: 

„Ce ai de spus în apărarea ta, care este motivul pentru care ar trebui să 

nu pieri datorită acestei liste lungi de păcate?” Și dacă el nu și-a pregătit 

singurul răspuns care poate fi dat, înaintea ochilor lui imaginea nu poate 

fi decât groaznică, întunecată și deznădăjduită. Pe scurt, atât Scriptura 

cât și experiența noastră de viață dovedesc cât se poate de bine că nimic 

din ceea ce facem nu poate trece cu bine de judecata lui Dumnezeu. „Dar 

ce trebuie să facem?”, poate că te întrebi. „Pare că vrei să ne lași fără 

speranță. Ne-ai spus la început că trebuie să avem o anumită neprihă-

nire, iar acum ne spui că noi nu avem niciun fel de neprihănire în noi 

înșine. Ce trebuie să facem? Pe ce cale să o luăm? Ce ar trebui să spu-

nem? Către cine să privim?” 

3. Am promis că, în al treilea rând, vă voi vorbi despre cum Dumne-

zeu poate fi drept și totuși să arate îndurare și să îl justifice chiar și pe cel 

mai mare păcătos. Domnul Isus Hristos a făcut ceea ce noi trebuia să 

facem și a suferit ceea ce noi trebuia să suferim. El a luat locul nostru și 

a devenit Substitutul nostru atât în viață cât și în moarte, și aceasta din 

dragoste față de ființe mizerabile, corupe și nemulțumite ca noi. Nu este 

deci pe drept Numele Lui „Domnul, Neprihănirea noastră”? 

Hristos a fost socotit păcătos și astfel pedepsit pentru noi; noi sun-

tem socotiți neprihăniți și astfel glorificați în El. El a fost socotit păcătos 
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și, de aceea, a fost condamnat; noi suntem socotiți și neprihăniți în El, și, 

de aceea, justificați. 

Legea lui Dumnezeu a fost satisfăcută și acum putem fi mântuiți. 

Păcatul a fost pedepsit, iar acum păcătoșii pot pleca liberi. Dumnezeu S-

a arătat un Dumnezeu drept, și totuși El poate fi în același timp Mântui-

torul oamenilor vinovați. 

Dragilor, nu sunt aceste lucruri minunate? Nu sunt acestea vești 

bune pentru cei trudiți și împovărați? Însuși Domnul este neprihănirea 

noastră… acesta trebuie să fie cuvântul nostru de apărare, atunci când 

pământul și lucrurile de pe el vor arde, când trâmbița va suna, când mor-

ții vor învia cu trupuri veșnice, și când Marele Păstor va apărea ca să-i 

judece pe fiii oamenilor. Cine va putea atunci să îi acuze cu ceva pe cei 

care s-au alipit de Hristos? Ar putea cineva să vină și să pretindă că ei nu 

au făcut tot ceea ce li se cerea? Răspunsul lor va fi: „Domnul este nepri-

hănirea noastră”. 

Mă gândesc că am predicat cu foarte puțin folos, dragilor, dacă as-

tăzi nu vă întrebați pe voi înșivă, „Este Domnul neprihănirea mea, sau 

nu?” Nu cred că aș putea să pun în mintea voastră o întrebare mai im-

portantă ca aceasta. Și totuși, mă tem, prea mulți dintre voi nu se gân-

desc la aceasta, iar alții vor crede că întrebarea ar fi mai utilă pentru 

vecinii lor, dar nu pentru ei înșiși. 

Vă spun aceasta ca un fel de avertisment, și îl repet pentru fiecare 

bărbat, femeie și copil: „Este Domnul neprihănirea ta, sau nu?” Știu că 

aici sunt două categorii de oameni. Unii vor răspunde, dacă sunt sinceri, 

„mă tem că nu”; alții vor spune „cred că El este”. Îmi propun să închei 

adresând câteva cuvinte fiecăreia dintre cele două categorii. 

În primul rând, deci, voi oferi câteva sfaturi acelora dintre voi care 

sunt pregătiți să spună „noi credem că Domnul Isus este neprihănirea 

noastră”. Ceea ce am să vă spun – și cred că este sănătos să o fac – este 
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că voi ați dat o bună mărturie, dar vă recomand să vă cercetați zilnic și 

să vedeți dacă nu cumva vă înșelați singuri. Să vedeți dacă nu cumva 

buzele voastre pretind mai mult decât a primit și cunoaște inima voastră. 

Asigurați-vă că viața și afirmațiile voastre se potrivesc mult. Arătați în-

tregii lumi că Acela în care v-ați pus încrederea este Exemplul vostru în 

aceeași măsură în care este neprihănirea voastră și, în timp ce așteptați 

revenirea Lui, străduiți-vă zilnic să deveniți mai asemănători cu El. Stră-

duiți-vă să fiți sfinți, așa cum este Acela care v-a chemat și v-a spălat în 

sângele Lui. Aveți grijă ca să nu dați vrăjmașilor Domnului nicio ocazie 

de a blasfemia. Ei au ochii ațintiți mereu asupra voastră; nu puteți sta 

ascunși. Spuneți-vă mereu vouă înșivă, „Ce trebuie să fac și cum trebuie 

să mă comport ca să arăt recunoștința mea față de Acela care mi-a purtat 

păcatele și care mi-a dat neprihănirea Lui?” Dar să știți sigur că, dacă 

lumea spune - „Ce fac aceștia mai mult decât alții?”, dacă cei care trăiesc 

cu voi nu își dau seama că voi sunteți cu Isus; dacă nu aveți nicio roadă 

pe care să o arătați; dacă nu sunteți în mod obișnuit și zilnic niște oameni 

serioși, drepți, sfinți, cu stăpânire de sine, smeriți, iubitori, veghetori, 

zeloși în duh, slujitori Domnului, flămânzi și însetați după neprihănire; 

dacă nu aveți niciunul dintre aceste lucruri, atunci nu sunteți cu nimic 

mai mult decât niște arame sunătoare și niște chimvale zăngănitoare, vă 

ruinați propriile suflete, iar în ziua judecății veți chema degeaba Numele 

lui Isus. Domnul vă va spune „nu te cunosc, niciodată n-ai venit cu ade-

vărat la Mine”.  

Ceea ce mai rămâne acum de spus se adresează tuturor acelora din-

tre voi care nu pot afirma că Domnul este neprihănirea voastră. E ade-

vărat, dragilor, că sunt îngrijorat cu privire la starea voastră. Nu pot în-

țelege, și de altfel n-am înțeles niciodată, ce argumente folosiți voi pentru 

a anula străduința Duhului lui Dumnezeu în voi, și pentru a respinge 

mustrările propriilor voastre conștiințe. Este adevărat că eu, de fapt, sus-

pectez că voi niciodată nu vă gândiți la aceste lucruri. Voi vă închideți 

ochii ca să uitați de sufletele voastre pieritoare. Dar cum puteți uita că 
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există acel verset din Biblie care declară, „Cei răi se întorc în locuința 

morților: toate neamurile care uită pe Dumnezeu” (Psalmul 9:17)? Aceș-

tia nu-L ridiculizează sau insultă pe Dumnezeu, ci doar uită de El. Nu știți 

și de acel verset care spune, „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători 

față de o mântuire așa de mare” (Evrei 2:3)? Aici nu spune de abuz sau 

necredință, ci vorbește simplu despre nepăsare. Mă tem că aceasta este 

o acuzație pe care n-o puteți respinge. 

O, gândiți-vă la moarte – poate fi aproape de voi. Indiferența și ne-

păsarea voastră se vor schimba atunci, dar fără Hristos veți descoperi 

țepușul morții pe care nicio putere din voi înșivă nu îl va putea înlătura. 

Gândiți-vă la veșnicia în Iad: nu veți avea acolo niciun fel de tovarăși ve-

seli, nu vă veți permite acolo să bârfiți într-un mod plăcut, nu veți auzi 

cântece de petrecere la lăsarea serii, nu veți avea parte de nimic altceva 

decât de ruină fără sfârșit, un chin care nu va înceta și un vaiet insupor-

tabil. Gândiți-vă la judecata voastră: numele vi se va striga, și veți sta 

înaintea ochilor a milioane de oameni – pastori, tați, mame, soții, copii, 

rude, și toți vă vor vedea – va trebui atunci să dați socoteală pentru fap-

tele voastre și știți că veți fi condamnați. Dar cine va pronunța atunci 

sentința? Nu un înger, nici chiar Dumnezeu Tatăl, ci Domnul însuși! O, 

ce gând zdrobitor! Domnul Isus, ale Cărui sânge și neprihănire acum le 

refuzați, va pronunța atunci condamnarea voastră. 

Nu știu să existe ceva care ar putea să vă oprească de la a fi mântuiți, 

dacă voi vreți… dar atenție, nu vă pot promite nimic pentru mâine, ci 

doar pentru astăzi: „iată că acum este vremea potrivită” (2 Corinteni 

6:2). Atât am avut de spus, și nu pot merge un pas înainte. Dacă respin-

geți sfatul lui Dumnezeu acum, nu pot promite nici măcar celui mai tânăr 

dintre voi când va avea o altă oportunitate… mâine moartea poate inter-

veni sau Isus poate să se întoarcă pentru judecată, și atunci va fi prea 

târziu. Du-te acasă acum și, dacă îți prețuiești sufletul, transformă cu-
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vintele acestui pasaj într-o rugăciune și imploră-L pe Domnul să te pri-

mească și ca El să devină neprihănirea ta… Doamne Isuse, vino repede 

în fiecare inimă. Amin și amin. 

 

Fragment din lucrarea „The Lord Our Righteousness”,                                                     

apărută în The Christian Race, Charles Nolan Publishers. 

 

„Neprihănirea lor este de la Mine, spune Domnul” (Isaia 54:17, cf. KJV); căci El, 

prin Dumnezeu, este făcut „pentru noi neprihănire” (1 Corinteni 1:30). Transferul 

este complet și veșnic. Din momentul în care primim mărturia divină cu privire la 

neprihănirea Fiului lui Dumnezeu, toată vinovăția care ne aparținea trece asupra 

Lui, și toată neprihănirea Lui trece asupra noastră. Dumnezeu ne privește ca și 

cum am avea acea neprihănire, și ne tratează conform cu valoarea ei înaintea Lui. 

Oamenii pot să vorbească despre aceasta ca fiind o „ficțiune” sau un „termen vag”, 

dar tocmai acest lucru ne asigură de favoarea deplină a Dumnezeului neprihănit. 

—Horatius Bonar 
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PARTEA A CINCEA.                                   

POCĂINȚA 
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35 
CE ESTE POCĂINȚA? 

 

WILLIAM S. PLUMER 
 

Pocăința ține exclusiv de religia păcătoșilor. Ea nu-și are loc în ni-

ciun fel în viața ființelor care nu au căzut în păcat. Acela care nu a să-

vârșit niciodată nici măcar un singur act păcătos, sau care nu are o na-

tură păcătoasă, nu are nevoie de iertare, de convertire sau de pocăință. 

Îngerii sfinți nu se pocăiesc niciodată. Ei nu au nimic de care să se po-

căiască. Acest lucru este atât de clar, încât este inutil să argumentăm 

pe seama lui. Păcătoșii sunt cei ce au nevoie de toate aceste binecuvân-

tări. Pentru ei, ele sunt indispensabile. Stricăciunea inimii omului face 

pocăința necesară. 

Dumnezeu a insistat asupra pocăinței în toate dispensațiile, înce-

pând de la primii noștri părinți, care au fost alungați din Grădina Ede-

nului. În vremea patriarhilor, Iov a spus „mi-e scârbă de mine și mă 

pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov 42:6). În vremea Legii, David a scris 

Psalmii 30 și 51, psalmi de pocăință. Ioan Botezătorul a predicat, „Po-

căiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 3:2). Relatarea 

lui Hristos cu privire la Sine ne arată că El a venit să cheme „păcătoșii 

la pocăință” (Matei 9:13). Chiar înainte de înălțarea Sa, Hristos a po-
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runcit „să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocă-

ința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Luca 24:47). Apoi 

apostolii au predicat aceeași învățătură: „să vestesc Iudeilor și Grecilor: 

pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos” 

(Faptele Apostolilor 20:21). De aceea, orice sistem religios existent în-

tre oameni care nu include pocăința este fals de la bun început. Mat-

thew Henry78 spunea: „Dacă inima omului ar fi continuat în starea de 

neprihănire, rămânând nepătată, mângâierile divine ar fi putut fi pri-

mite fără acest dureros exercițiu, care să le preceadă; dar, pentru că 

este păcătoasă, ea trebuie mai înainte rănită, ca apoi să poată fi mân-

gâiată, trebuie trudită înainte de a se putea odihni. Rana trebuie cerce-

tată, astfel nu poate fi vindecată. Doctrina pocăinței este centrală în 

învățătura Evangheliei. Pocăința a fost predicată nu doar de singurati-

cul Ioan, la care oamenii se uitau ca la unul vrednic de milă, ci și de 

către dulcele Isus, Cel plin de har, de pe buzele Căruia cuvintele curgeau 

dulci precum mierea...” Această doctrină va rămâne în picioare atâta 

vreme cât va exista lumea. 

Chiar dacă pocăința este o îndatorire evidentă și poruncită adesea, 

ea nu poate fi exersată cu adevărat și într-un mod acceptabil decât prin 

harul lui Dumnezeu. Pocăința este un dar din cer. Pavel îl îndemna pe 

Timotei cu blândețe să îi învețe pe cei care i se împotriveau, „în nădej-

dea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevă-

rului” (2 Timotei 2:25). Hristos este înălțat ca Rege și Mântuitor pentru 

a da pocăința (Faptele Apostolilor 5:31). Atunci când păgânii erau con-

vertiți, Biserica Îl proslăvea pe Dumnezeu, spunând că „Dumnezeu a 

dat deci și Neamurilor pocăință, ca să aibă viața” (Faptele Apostolilor 

11:18). Aceasta este și în acord cu promisiunile Vechiului Testament. 

Acolo ni se spune că El va face această lucrare pentru noi și în noi. As-

cultați aceste cuvinte pline de har din partea Sa: „Vă voi da o inimă 

                                            
78 Matthew Henry (1662-1714) – predicator prezbiterian galez și comentator biblic. 
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nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 

de piatră, și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, și 

vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile 

Mele” (Ezechiel 36:26-27). Adevărata pocăință este expresia îndurării 

speciale din partea lui Dumnezeu. El o dăruiește. Nu vine de la nimeni 

altcineva. Este imposibil ca sărmana natură decăzută să se recupereze 

prin propria putere în ce privește pocăința adevărată. Inima este dedi-

cată căilor ei și își justifică acțiunile păcătoase cu o încăpățânare incura-

bilă, până în momentul când harul divin face schimbarea ei. Nu există 

motive suficient de puternice pentru a birui depravarea din inima natu-

rală a omului. Dacă căpătăm vreodată acest har, el trebuie să vină prin 

dragostea cea mare a lui Dumnezeu arătată față de oamenii aflați pe ca-

lea pieirii. 

Cu toate acestea, pocăința este rezonabilă. Atunci când suntem 

chemați la îndatoririle față de care suntem ezitanți, devenim ușor de 

convins că ele ne sunt atribuite într-un mod nerezonabil. De aceea, este 

întotdeauna util ca îndatoririle noastre să ne fie date prin porunca lui 

Dumnezeu, care ne convinge în orice situație prin conștiințele noastre. 

Este un act autentic al bunăvoinței ca Dumnezeu să ne vorbească cu 

atâta autoritate în această privință. Dumnezeu „poruncește acum tutu-

ror oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Faptele Apostolilor 

17:30). Temelia acestei porunci este că toți oamenii de pretutindeni 

sunt păcătoși. Mântuitorul nostru binecuvântat a fost fără păcat și, evi-

dent, El nu putea să se pocăiască. Dar, în afara acestei excepții solitare, 

începând de la căderea omului în păcat, nu a existat nici măcar o per-

soană care să nu aibă nevoie de pocăință. Nimeni nu este mai vrednic 

de compasiune ca acei oameni amăgiți care nu găsesc nimic în viețile 

și inimile lor pentru care să se pocăiască. 

Dar ce este pocăința adevărată? Aceasta este o întrebare de maximă 

importanță. Ea merită atenția noastră totală. Iată ceea ce este probabil 
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o bună definiție dată pocăinței: „Pocăința spre viață este un har mân-

tuitor, produs în inima păcătosului de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui 

Dumnezeu, prin care, nu fără vedere și simțuri și nu doar ca urmare a 

conștientizării pericolului, ci și a spurcăciunii și caracterului odios al 

păcatelor sale, și văzând îndurarea lui Dumnezeu în Hristos arătată 

unui om care este penitent79, omul este întristat de păcatele sale și le 

urăște într-atâta încât se întoarce cu totul de la ele la Dumnezeu, pro-

punându-și și străduindu-se constant să umble cu Dumnezeu în toate 

căile unei ascultări noi”80. Faptul că această definiție este sănătoasă și 

biblică va părea din ce în ce mai clar atunci când ea este examinată în 

detaliu. Pocăința adevărată înseamnă o întristare față de păcat care 

sfârșește în reformarea omului. Simplul regret nu înseamnă pocăință, 

la fel cum nici o simplă reformare exterioară nu este pocăință.  

Cel care se pocăiește cu adevărat este în primul rând întristat față 

de păcatele sale. Cel a cărui pocăință este falsă, este preocupat în prin-

cipal de consecințele păcatelor lui. Primul regretă faptul că a săvârșit 

rele, pe când cel de-al doilea faptul că trebuie să suporte consecințele 

faptelor sale rele. Unul deplânge cu amar că merită pedeapsa, pe când 

celălalt faptul că trebuie să sufere pedeapsa. Unul subliniază validitatea 

Legii care îl condamnă, pe când celălalt se gândește că este tratat cu 

duritate și că Legea este prea riguroasă. Unui pocăit sincer, păcatul i se 

pare din cale afară de păcătos. Dar celui care are parte de o întristare 

lumească, anumite forme ale păcatului i se par plăcute. El regretă că 

aceste lucruri îi sunt interzise. Unul spune că a păcătui împotriva lui 

Dumnezeu este un lucru rău și amar, chiar dacă păcatul nu este urmat 

de pedeapsă. Celălalt vede puțin rău în nelegiuirea lui, dacă nu există 

consecințe dureroase care să rezulte din aceasta. Dacă nu ar exista Ia-

dul, unul și-ar dori totuși să fie eliberat din păcate. Dacă nu ar exista 

                                            
79 penitent – care manifestă regret faţă de păcatele sale, cu hotărârea serioasă de a își corecta 

greșelile. 
80 Catehismul Mare de la Westminster, Întrebarea 76. 
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plată pentru păcat, celălalt ar păcătui și mai înverșunat. Adevăratul po-

căit este în principal vrăjmaș păcatului, întrucât acesta este o ofensă 

împotriva lui Dumnezeu. Acest lucru se referă la toate păcatele, de orice 

fel. Cu toate acestea, s-a observat adesea că există două feluri de păcate 

care apasă greu asupra conștiinței acelora care experimentează pocă-

ința după voia lui Dumnezeu. Acestea sunt păcatele secrete și păcatele 

prin omisiune. Pe de altă parte, într-o pocăință falsă, mintea este pu-

ternic înclinată să se concentreze mai degrabă pe păcatele exterioare și 

pe cele de comitere81. Pocăitul adevărat cunoaște ce înseamnă plaga 

unei inimi rele și a unei vieți lipsită de roade. Prin contrast, pocăitul 

fals nu este prea tulburat de starea reală a inimii sale, ci este deranjat 

mai degrabă de faptul că păcatele lui exterioare îi afectează reputația.  

Extras din Vital Godliness, Sprinkle Publications,                                                     

www.sprinklepublications.net 

 

  

                                            
81 păcate comitere …și de omitere – de omitere = au sensul de a nu face ceea ce este poruncit; de 

comitere = înseamnă a face ceea ce este interzis sau a face un lucru bun, dar cu motivație greșită. 
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NECESITATEA                          

POCĂINȚEI 
 

J.C. RYLE 

 

„dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel” - Luca 13:3 

 

La prima vedere, pasajul biblic de la începutul acestei pagini pare 

serios și sever: „Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel”. Îmi imaginez 

cum cel care îl citește ar pune întrebările următoare: „Este aceasta 

Evanghelia? Aceasta este Vestea Bună? Este aceasta Vestea Bună pe 

care predicatorii trebuie să o proclame?” „Vorbirea aceasta este prea 

de tot: cine poate s-o sufere?” (Ioan 6:60). 

Dar de pe ale cărui buze au ieșit aceste cuvinte? Ele au venit de pe 

buzele Aceluia care ne iubește cu o dragoste care întrece cunoștința, 

adică Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele Aceluia 

care ne-a iubit atât de mult încât a părăsit cerul de dragul nostru. El a 

venit aici, pe pământ, pentru noi. A trăit o viață săracă, smerită, timp 

de 33 de ani – și aceasta pentru noi. Apoi a fost pus pe cruce în locul 

nostru, a fost înmormântat pentru noi și a murit pentru păcatele noas-

tre. Cuvintele care au ieșit de pe buzele Lui trebuie să fie cu siguranță 
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cuvinte de dragoste. După toate acestea, ce dovadă mai mare de dra-

goste poate fi dată decât aceea de a-ți avertiza un prieten de pericolul 

care îl paște? Tatăl care își vede fiul alergând către buza unei prăpastii, 

cu siguranță că va striga cu putere, „Oprește-te, oprește-te!” Nu este 

aceasta dovada că tatăl își iubește fiul? Mama cea bună, care își observă 

copilașul întinzând mâna după niște fructe otrăvitoare în pădure, va 

striga din răsputeri, „Stop, stop! Aruncă-le jos!” Nu va fi asta o dovadă 

a dragostei mamei pentru copilul ei? Indiferența dintr-un om este ceea 

ce îi lasă pe semenii lui să facă ce vor și le permite să continue pe căile 

lor. Dar dragostea, dragostea fierbinte, este ceea ce îl determină pe om 

să îi avertizeze pe ceilalți și să sune strigătul de alarmă. La mijlocul unei 

nopți, strigătul „Foc! Foc!” ar putea să îl trezească pe vreun om din 

somnul lui, și acesta poate să considere că a fost tratat cu duritate, fără 

politețe. Dar cine ar fi acela care s-ar plânge de deranj, dacă acest stri-

găt ar reprezenta mijlocul prin care și-ar salva viața? Cuvintele, „dacă 

nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel”, pot să pară severe și serioase la 

prima vedere. Dar ele sunt cuvinte ale dragostei și pot fi mijlocul prin 

care suflete prețioase să fie eliberate de la pedeapsa Iadului. 

Voi trece mai departe acum, pentru a analiza necesitatea pocăinței: 

De ce este necesară pocăința? Pasajul cu care am început acest eseu 

arată clar nevoia de pocăință. Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos 

sunt clare, expresive și convingătoare: „Dacă nu vă pocăiți, toți veți 

pieri la fel” (Luca 13:3). Toți oamenii, fără excepție, au nevoie de pocă-

ință față de Dumnezeu. Ea nu este necesară doar pentru hoți, ucigași, 

bețivi, curvari, adulteri și pentru pușcăriașii din închisori. Nu. Toți cei 

născuți din sămânța lui Adam – fără excepție – au nevoie de pocăință 

față de Dumnezeu. Atât regina de pe tron cât și cel mai de jos lucrător, 

atât bogatul din castelul său cât și servitoarea de la bucătărie, atât pro-

fesorul de științe de la universitate, cât și sărmanul țăran analfabet care 

ară terenul – toți, prin natura lor, au nevoie de pocăință. Toți oamenii se 

nasc în păcat și, de aceea, toți trebuie să se pocăiască și să fie convertiți, 
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dacă este ca ei să fie mântuiți vreodată. Toți oamenii trebuie să experi-

menteze schimbarea inimilor lor în ceea ce privește păcatul. Toți trebuie 

să se pocăiască și toți trebuie să creadă în Evanghelie. „Adevărat vă spun 

că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, 

cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Matei 18:3). „Dacă nu 

vă pocăiți, toți veți pieri la fel” (Luca 13:3).  

Dar de unde vine necesitatea pocăinței? De ce este folosit un limbaj 

atât de puternic în ce privește necesitatea pocăinței? Care sunt motivele 

pentru care pocăința este atât de necesară? 

(a) În primul rând, fără pocăință nu există iertare de păcate. Prin 

această afirmație, aș vrea totuși să mă apăr împotriva unei înțelegeri 

incorecte care ar putea rezulta. Te rog cu insistență să nu mă înțelegi 

greșit: lacrimile de pocăință nu spală niciun păcat. Teologia care îți 

spune că ele ar putea spăla păcatele este una greșită. Spălarea păcatelor 

este lucrarea exclusivă a sângelui lui Hristos. Părerea de rău nu face 

ispășire pentru păcate. Teologia care spune aceasta este stricată. Nici-

decum părerea de rău nu poate face așa ceva. Până și cea mai bună 

pocăință pe care o putem experimenta este și rămâne una săracă, im-

perfectă și are nevoie de pocăință iarăși și iarăși. Remușcările noastre 

cele mai profunde au suficiente defecte în ele astfel încât să ne prăbu-

șim în păcat. „Noi suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu 

doar datorită Domnului nostru Isus Hristos, prin credință, și nu prin 

faptele sau meritele noastre”82 – nu datorită pocăinței, sfințeniei, dăr-

niciei, sacramentelor sau oricăror astfel de lucruri. Și toate aceste lu-

cruri sunt perfect adevărate. Cu toate acestea, nu este mai puțin ade-

vărat faptul că oamenii care sunt justificați sunt întotdeauna oameni 

pocăiți, și că un păcătos iertat va fi întotdeauna un om care își deplânge 

și se scârbește de păcatele sale. În Hristos, Dumnezeu este gata să-l 

                                            
82 The Ninety-Nine Articles of Religion, Article XI, „Of the Justification of Man”. 
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primească pe omul răzvrătit și îi dă pace, dar doar dacă el vine la Dum-

nezeu în Numele lui Hristos, oricât de rău ar fi fost. Dar Dumnezeu cere 

– și cere în mod drept – ca rebelul să predea armele. Domnul Isus Hris-

tos este gata să ierte, să mângâie, să manifeste milă, să curețe, să spele, 

să sfințească și să pregătească omul pentru cer. Dar El dorește să vadă 

că acel om își urăște păcatele și dorește să fie iertat. Unii pot să denu-

mească asta „legalism”, dacă vor, iar alții pot să o denumească „robie”, 

dar eu îmi extrag poziția din Scriptură. Mărturia Cuvântului lui Dum-

nezeu este clară și fără greș. Oamenii justificați sunt întotdeauna oa-

meni pocăiți. Fără pocăință, nu există iertarea de păcate. 

(b) În al doilea rând, fără pocăință nu există fericire în viața 

aceasta. Atâta vreme cât sănătatea omului este bună și buzunarele îi 

sunt pline, în el pot exista încântare, fericire, atitudine pozitivă și en-

tuziasm. Dar aceste lucruri nu sunt echivalente fericirii solide. Toți oa-

menii au în ei conștiință, și acea conștiință trebuie satisfăcută. Atâta 

vreme cât conștiința simte că există păcate de care omul nu s-a pocăit 

și nu a fost iertat, ea nu va rămâne tăcută și nu va lăsa omul să se simtă 

confortabil în ele. 

(c). În al treilea rând, fără pocăință, omul nu poate fi compatibil și 

pregătit pentru a fi primit în cer, în viața viitoare. Cerul este un loc 

pregătit, iar cei care merg în cer trebuie să fie oameni pregătiți pentru 

el. Inimile noastre trebuie să fie în acord cu lucrurile cerului, altfel cerul 

însăși ar fi un loc mizerabil. Mințile noastre trebuie să fie în armonie 

cu cele ale locuitorilor Raiului, altfel societatea cerească ar deveni 

foarte curând insuportabilă pentru noi. Ce ai putea să faci în cer, dacă 

ai ajunge acolo cu o inimă care iubește păcatul? Cu care dintre sfinții 

de-acolo ai putea vorbi? Lângă cine ai putea să te așezi? Cu siguranță 

că îngerii lui Dumnezeu nu ar cânta nimic plăcut inimii aceluia care nu-

i poate suporta pe sfinți aici pe pământ și care nu L-a lăudat pe Mielul 
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lui Dumnezeu niciodată pentru dragostea Lui răscumpărătoare! Evi-

dent că n-ar fi nicio bucurie în compania patriarhilor, apostolilor și 

profeților pentru omul care nu își citește Biblia acum și căruia nu-i pasă 

de ceea ce apostolii și profeții au scris. O, nu! Nu! Nu poate exista niciun 

fel de fericire în cer, dacă ajungem acolo cu o inimă nepocăită. 

Te implor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să pui la inimă lucrurile pe 

care tocmai ți le-am transmis și să te gândești bine la ele. Trăiești într-o 

lume a amăgirii, înșelătoriei și falsității. Nu lăsa pe nimeni să te amăgească 

în ce privește necesitatea pocăinței. O, dacă pretinșii creștini ar vedea, ar 

cunoaște și ar simți mai mult și mai practic necesitatea absolută a pocăin-

ței adevărate față de Dumnezeu! Multe lucruri nu sunt necesare în acest 

sens. Bogățiile nu sunt necesare. De sănătate nu avem nevoie. Hainele ief-

tine nu sunt necesare. Prietenii nobili nu sunt necesari. Nu este nevoie de 

favoarea acestei lumi. Darurile și educația nu sunt necesare. Milioane de 

oameni au ajuns în cer fără aceste lucruri. Mii de oameni ajung în cer în 

fiecare an fără ele. Dar nimeni nu a ajuns vreodată în Rai fără „pocăința 

față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele 

Apostolilor 20:21). Nu lăsa pe nimeni să te convingă vreodată că o religie 

merită să fie denumită Evanghelia, dacă pocăința față de Dumnezeu nu 

are un loc foarte important în ea. Evident, o învățătură poate pretinde că 

este Evanghelia, dar acea învățătură în care pocăința nu este un element 

principal nu este în niciun fel Evanghelia. Poate fi o evanghelie, dar va fi o 

evanghelie a omului, nu a lui Dumnezeu. Poate fi o evanghelie, dar ea ar 

veni de aici, de pe pământ, nu din cer. O evanghelie, dar ea, în final, nu 

este deloc Evanghelia. Este un antinomianism83 total, și nimic altceva. 

Atâta vreme cât strângi la piept păcatele tale și te alipești de ele, atâta 

vreme cât îți păstrezi păcatele, poți să vorbești cât vrei despre Evanghelie, 

                                            
83 Antinomianism – provine din termenii grecești anti (cu sensul de „împotrivă”) și nomos (cu 

sensul de „lege”); are sensul literal de „împotriva legii”; semnifică 1) credința că legea morală a 

lui Dumnezeu nu are caracter de obligativitate pentru cel credincios în niciun sens, sau 2) credința 

că un creștin poate păcătui fără teamă, pentru că el nu mai este sub Lege, ci sub har. 
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dar păcatele tale nu sunt iertate. Poți să numești acest lucru legalism, dacă 

vrei. Poți să spui că tu „speri că toate vor fi în regulă în final, pentru că 

Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu este dragoste, Hristos a murit, și că 

vei merge în cer în final”. Nu! Eu spun că nimic nu este bine pentru tine. 

Nimic nu va fi în regulă în final. Ceea ce faci este să calci în picioare sângele 

ispășirii. Deocamdată, nu ai parte de Hristos. Atâta vreme cât nu te pocă-

iești de păcat, Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos nu este o Evan-

ghelie pentru sufletul tău. Hristos este un Mântuitor din păcate, și nu un 

Mântuitor pentru omul care rămâne în păcat. Dacă oamenii vor să își păs-

treze păcatele, va veni ziua când acel Mântuitor milostiv le va spune, „Du-

ceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit 

diavolului și îngerilor lui!” (Matei 25:41). Nu lăsa pe nimeni să te amă-

gească să presupui că, fără pocăință, poți avea parte de fericire în această 

lume. O, nu! Cu cât continui mai mult în viață fără pocăință, cu atât mai 

nefericită va fi inima ta. Când bătrânețea va năvăli asupra ta și părul îți va 

încărunți, când nu vei mai fi capabil să mergi oriunde mergeai odinioară 

și să-ți găsești plăcere în lucrurile tale – ticăloșia și răutatea vor veni asu-

pra ta ca un om înarmat. Scrie apăsat pe tablele inimii tale acest lucru: 

fără pocăință nu există pace! Mă aștept ca în ziua de apoi să văd multe 

lucruri uimitoare. Mă aștept să îi văd pe unii la dreapta Domnului Isus 

Hristos, oameni pentru care m-am temut cândva că îi voi vedea la stânga 

Lui. Mă aștept să îi văd și pe alții la stânga Lui, despre care am presupus 

că sunt creștini buni și pe care m-aș fi așteptat să îi văd la dreapta Sa. Dar 

un lucru sunt sigur că nu îl voi vedea acolo. Nu voi vedea la dreapta Dom-

nul Isus Hristos nici măcar un om nepocăit. 

Extras din capitolul „Repentance”, din cartea Old Paths,                                    

The Banner of Truth Trust, www.banneroftruth.org. 
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ALE POCĂINȚEI 
 

THOMAS WATSON 
 

Pocăința este un har al Duhului lui Dumnezeu, prin care un păcătos 

este smerit în interior și reformat într-un mod vizibil. Pentru a detalia 

mai mult, trebuie să știi că pocăința este un medicament spiritual for-

mat din șase ingrediente speciale. Dacă oricare dintre acestea lipsește, 

pocăința își pierde valoarea. 

INGREDIENTUL 1: CONȘTIENTIZAREA PĂCATULUI. Prima parte 

a medicinei spirituale a lui Hristos constă din redarea vederii (Faptele 

Apostolilor 26:18). Acest lucru deosebit poate fi observat în pocăința 

fiului risipitor: „Și-a venit în fire” (Luca 15:17). El s-a văzut păcătos și 

nimic altceva decât păcătos. Înainte ca un om să poată veni la Hristos, 

el trebuie să își vină în primul rând în fire. În descrierea pe care o face 

pocăinței, Solomon o consideră drept primul ingredient: „dacă se vor 

întoarce la Tine” (1 Împărați 8:47). Omul trebuie să recunoască și să ia 

aminte la ceea ce este păcatul lui și să conștientizeze rana produsă asu-

pra inimii sale, înainte de a putea fi smerit și întristat din această cauză. 

Primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat a fost lumina. Tot așa, primul 

lucru dintr-un om pocăit este iluminarea: „odinioară erați întuneric; 
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dar acum sunteți lumină în Domnul” (Efeseni 5:8). Ochiul a fost creat 

atât pentru a vedea, cât și pentru a plânge. De aceea, trebuie mai întâi 

să vedem păcatul, ca să putem plânge din cauza lui. Așadar, ceea ce eu 

vreau să spun este că acolo unde nu există conștientizarea păcatului, 

nu poate exista niciun fel de pocăință. Mulți oameni pot să descopere 

greșeli în alții, dar să nu vadă niciuna în propriile persoane. Ei sunt 

îmbrăcați în ignoranță și dragoste de sine. De aceea, ei nu pot vedea ce 

suflete deformate au. Diavolul se folosește de ei așa cum arcașul se fo-

losește de uliu: le vorbește, apoi îi târăște în starea aceasta către Iad… 

INGREDIENTUL 2: ÎNTRISTAREA DIN CAUZA PĂCATULUI. „Mă 

doare de păcatul meu” (Psalmul 38:18). Ambrozie84 denumește întris-

tarea drept remușcarea sufletului. Cuvântul evreiesc care exprimă 

ideea de a fi întristat are sensul de „a avea sufletul, cum s-ar spune, 

crucificat”. Acest lucru trebuie să existe în adevărata pocăință: „Își vor 

întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns” (Zaharia 12:10), ca 

și cum ei ar fi simțit cuiele crucii străpungându-le coapsele. O femeie 

poate să se aștepte să nască fără durere la fel cum un om poate să se 

aștepte să aibă parte de pocăință, dar fără întristare. Pune sub semnul 

îndoielii credința aceluia care se manifestă fără a avea dubii. Poți avea 

suspiciuni cu privire la pocăința celui care spune că a experimentat-o, 

dar fără întristare. Întristarea adevărată față de păcat nu este una su-

perficială, ci o agonie sfântă. În Scriptură, ea este denumită zdrobire a 

inimii: „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit” (Psalmul 

51:17) și o sfâșiere a ei: „Sfâșiați-vă inimile” (Ioel 2:13). Expresiile „m-

am bătut peste coapsă” (Ieremia 31:19), „se bătea în piept” (Luca 18:13), 

„să vă încingeți cu sac” (Isaia 22:12), și „mi-am smuls părul” (Ezra 9:3) 

– toate acestea nu sunt decât semne exterioare ale întristării interioare. 

Această întristare are ca ținte: (1) Să Îl facă pe Hristos prețios. O, cât de 

                                            
84 Ambrozie (339?-397) – episcop de Milano în secolul al IV-lea, teolog Trinitarian și autor de 

imnuri. 
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dorit este un Mântuitor pentru un suflet tulburat! Acum este Hristos cu 

adevărat Hristos, și îndurarea cu adevărat îndurare. Atâta vreme cât 

inima nu este plină de remușcarea conștiinței, ea nu este pregătită pen-

tru Hristos. Cât de binevenit este un chirurg pentru acel om care sân-

gerează în rănile Lui! (2) Să scoată păcatul afară din om. Păcatul dă 

naștere întristării, iar întristarea ucide păcatul… Apa sărată a lacrimi-

lor ucide viermele conștiinței. (3) Să croiască drumul pentru o mângâ-

iere solidă. „Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie” 

(Psalmul 126:5). Pocăitul are parte de o vreme umedă pentru semănat, 

dar va culege o roadă delicioasă. Pocăința sparge abcesul păcatului, și 

atunci sufletul răsuflă ușurat… Tulburarea pe care Dumnezeu o aduce 

asupra sufletului, din cauza păcatului, este ca și îngerul care tulbura 

apa din scăldătoare (Ioan 5:4) și care deschidea astfel calea pentru vin-

decare. 

Dar nu orice fel de întristare constituie dovada pocăinței adevă-

rate… Care este și cum arată întristarea după voia lui Dumnezeu? Iată 

șase caracteristici ale ei: 

1. Adevărata întristare este interioară. Ea este interioară în două 

feluri: (1) Este o întristare a inimii. Întristarea ipocriților stă doar pe 

fețele lor: „își sluțesc fețele” (Matei 6:16). Acești oameni fac niște fețe 

acre, căci întristarea lor nu trece mai adânc, după cum roua care ume-

zește frunzele nu ajunge până la rădăcină. Pocăința lui Ahab a fost doar 

un spectacol exterior (1 Împărați 21:27). El și-a rupt hainele, dar nu și-

a frânt și duhul. Întristarea după voia lui Dumnezeu merge adânc, ca o 

venă care are hemoragie interioară. Inima aceasta sângerează din ca-

uza păcatului: „Ei au rămas străpunși în inimă” (Faptele Apostolilor 

2:37). După cum inima joacă un rol covârșitor în săvârșirea păcatului, 

tot așa ea trebuie să joace un rol dominant în întristare. (2) Este o în-

tristare pentru păcatele din inimă, pentru primele porniri, pentru izvoa-

rele păcatului. Pavel era întristat din cauza legii din mădularele sale 
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(Romani 7:23). Cel ce își deplânge cu adevărat starea este întristat din 

cauza pornirilor mândriei și ale poftelor lui. El suspină din cauza „ră-

dăcinii de amărăciune”, chiar dacă aceasta nu ar ajunge niciodată până 

la faptă (Evrei 12:15). Un om rău poate fi tulburat din cauza păcatelor 

scandaloase, dar un convertit adevărat își deplânge păcatele inimii. 

2. Adevărata întristare este onestă. Ea este o întristare îndreptată 

mai degrabă către ofensa făcută, decât către pedeapsa care o urmează. 

Legea lui Dumnezeu a fost încălcată și dragostea Lui abuzată. Acest lu-

cru înmoaie sufletul și îl îneacă în lacrimi. Un om poate să manifeste 

regret, și totuși să nu se pocăiască. Unui hoț îi pare rău atunci când este 

prins, dar nu din cauza faptului că a furat, ci pentru că trebuie să plă-

tească pedeapsa… Dar întristarea după voia lui Dumnezeu este îndrep-

tată în principal către ceea ce a fost săvârșit împotriva lui Dumnezeu, 

astfel încât, chiar dacă nu ar exista nicio mustrare a conștiinței, niciun 

diavol care să acuze, niciun Iad în care să fie pedepsit, totuși sufletul va 

fi întristat din cauza prejudiciului adus lui Dumnezeu… O, cum de am 

jignit un Dumnezeu atât de bun, cum de L-am întristat pe Mângâietorul 

meu! Acest lucru îmi zdrobește inima! 

3. Întristarea după voia lui Dumnezeu are în ea credință. Este ames-

tecată cu credința… Întristarea spirituală ar prăbuși inima, dacă brațul 

credinței nu ar ridica-o. După cum păcatul nostru este întotdeauna îna-

intea ochilor noștri, tot așa promisiunea lui Dumnezeu trebuie păstrată 

mereu înaintea noastră... 

4. Întristarea adevărată este o întristare mare. „În ziua aceea, va fi 

jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Meghidonului” 

(Zaharia 12:11). Doi sori au apus în ziua când Iosia a murit85, iar la în-

mormântare a avut loc un mare bocet. Până la astfel de înălțimi ajunge 

întristarea pentru păcat… 

                                            
85 Se face referire simbolic la apusul natural al soarelui și la moartea unui mare rege. 
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5. În unele cazuri, adevărata întristare este însoțită de reparație86. 

Oricine a greșit altora în ce privește lucrurile acestei lumi prin trata-

ment nedrept sau afaceri frauduloase, trebuie, potrivit conștiinței sale, 

să repare dauna. Pentru aceasta există chiar o poruncă expresă: „să dea 

înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, 

adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat” 

(Numeri 5:7). Zacheu a făcut această reparație: „Dacă am năpăstuit pe 

cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit” (Luca 19:8). 

6. Întristarea după voia lui Dumnezeu este continuă. Ea nu constă 

în câteva lacrimi scurse într-o pornire emoțională, care să demonstreze 

întoarcerea de la păcat. Unii sunt în stare să plângă la o predică, dar 

plânsul lor este ca ploaia torențială de vară, care trece repede, sau ca o 

venă deschisă, pe care pui degetul și oprești scurgerea. Întristarea ade-

vărată trebuie să fie perpetuă. O, creștine, boala sufletului tău este cro-

nică și se-ntoarce frecvent asupra ta. De aceea, trebuie să te tratezi con-

stant prin pocăință. Aceasta e întristarea „după voia lui Dumnezeu”.  

INGREDIENTUL 3. MĂRTURISIREA PĂCATULUI. Întristarea pen-

tru păcat este o patimă atât de vehementă, încât ea va trebui să se ex-

teriorizeze. Ea se va vedea la nivelul ochilor prin lacrimi, și la nivelul 

limbii prin mărturisire: „Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-

se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile 

părinților lor” (Neemia 9:2). Gregorie Nazianzen87 denumea mărturi-

sirea păcatului drept „leac pentru un suflet rănit”. 

Mărturisirea păcatului este o acuzare de sine: „Iată că am păcă-

tuit!” (2 Samuel 24:17). Iar adevărul este că, prin această acuzare de 

sine, noi prevenim acuzațiile Satanei. În mărturisirile noastre, ne ta-

xăm pe noi înșine în ce privește mândria, infidelitatea și poftele, așa 

încât, atunci când Satana, pârâșul fraților, vrea să ne acuze prin ele, 

                                            
86 reparație – are sensul de compensare a pierderii provocate. 
87 Gregorie Nazianzen (329-389) – arhiepiscop de Constantinopol în secolul al IV-lea. 
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Dumnezeu îi va spune, „deja s-au acuzat ei înșiși. De aceea, Satano, 

cazul este încheiat, ai venit prea târziu cu acuzațiile tale…” Și iată ce 

spune apostolul Pavel: „Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați” (1 

Corinteni 11:31). Dar nu vedem că oameni răi, precum Iuda și Saul, și-

au mărturisit păcatele? Da, dar ei nu au făcut o mărturisire adevărată. 

Pentru ca mărturisirea păcatelor să fie corectă și autentică, sunt nece-

sare următoarele trăsături: 

1. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie voluntară. Ea trebuie să vină 

la fel cum curge apa, în mod liber. Mărturisirea făcută de cei răi este 

forțată, la fel ca aceea a unui om aflat înaintea spânzurătorii. Atunci 

când o licărire a mâniei lui Dumnezeu zboară prin conștiința lor sau 

când ajung să le fie frică de moarte, ei vor alerga la mărturisirile lor… 

Adevărata mărturisire a păcatului curge de pe buzele omului la fel cum 

curge apa la vale, fără să fie forțată… 

2. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie însoțită de simțământul vi-

novăției. Inima trebuie să simtă profund întristarea din cauza păcatu-

lui. Mărturisirile făcute de un om firesc curg prin el precum apa printr-

o conductă. Nu îl afectează deloc. Dar mărturisirea adevărată lasă în 

om sentimente care rănesc inima. Sufletul lui David a fost împovărat 

când și-a mărturisit păcatele: „fărădelegile mele se ridică deasupra ca-

pului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine” (Psalmul 

38:4). Una este să îți mărturisești păcatul și cu totul altceva este să îți 

simți păcatul. 

3. Mărturisirea trebuie să fie sinceră. Inimile noastre trebuie să se 

alăture mărturisirilor noastre. Ipocritul își mărturisește păcatul, dar îl 

iubește la fel ca un hoț care, sub presiune, mărturisește că a furat di-

verse lucruri, dar rămâne cu dragostea de hoție. Cât de mulți oameni 

își mărturisesc mândria și lăcomia cu buzele, dar le rostogolesc ca mie-

rea sub limbile lor! Dar creștinul adevărat este onest. Inima lui are pace 
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cu limba lui. El este conștient și convins de păcatele pe care le mărtu-

risește, și se scârbește de păcatele de care este convins. 

4. Într-o mărturisire autentică a păcatului, cel care face mărturisi-

rea vorbește în mod specific despre păcatele sale. Omul rău recunoaște 

că este păcătos în general. El își mărturisește păcatul în stil en-gros. 

Prin comparație, un convertit adevărat își recunoaște păcatele în mod 

specific. El este ca un om rănit, care vine la chirurg și îi arată toate 

rănile sale: „Iată, aici m-am tăiat la cap, iar acolo este o împușcătură în 

braț”. Tot așa, păcătosul întristat își mărturisește multele boli ale su-

fletului. Printr-o cercetare atentă a inimilor noastre, putem descoperi 

păcatele specifice și putem să arătăm înlăcrimați cu degetul către ele. 

5. Un pocăit autentic își mărturisește păcatul încă de la izvorul 

acestuia. El recunoaște contaminarea firii sale. Păcatul naturii noastre 

nu înseamnă doar că suntem lipsiți de orice bine, ci și că suntem îmbi-

bați în rău! Natura noastră este o prăpastie și o adunătură a tuturor 

relelor, din care izvorăsc acele lucruri scandaloase care întristează lu-

mea. Această depravare a firii noastre este ceea ce otrăvește toate lu-

crurile sfinte. Ea este cea care aduce asupra noastră judecățile lui Dum-

nezeu și care face ca îndurările să se despartă de noi odată cu nașterea 

pe acest pământ. O, mărturisește-ți păcatul încă de la izvorul lui! 

INGREDIENTUL 4. RUȘINEA CAUZATĂ DE PĂCAT. Cel de-al pa-

trulea ingredient care caracterizează pocăința este rușinea: „să ro-

șească de nelegiuirile lor” (Ezechiel 43:10). Roșul este culoarea virtuții. 

Atunci când inima a fost înnegrită de păcat, harul face ca fața să se 

roșească de rușine: „Dumnezeule, sunt uluit, și mi-e rușine, Dumneze-

ule, să-mi ridic fața spre Tine” (Ezra 9:6). Fiul risipitor a ajuns atât de 

rușinat de excesele sale încât nu s-a mai considerat vrednic să fie con-

siderat fiu (Luca 15:21). Pocăința produce o roșeață sfântă. Dacă sân-

gele lui Hristos nu ar atinge inima păcătosului, nici nu ar exista atât de 
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mult sânge care să se afișeze pe fața acestuia. Iată câteva aspecte legate 

de păcat care pot determina rușinarea noastră din cauza lui: 

(1). Toate păcatele ne fac vinovați, iar vinovăția conduce în mod 

obișnuit la rușinare. 

(2). În orice păcat există o doză mare de nemulțumire. Acesta este 

un lucru de care ar trebui să ne fie rușine. Cât de mult ar trebui să ne 

rușineze abuzarea bunătății unui Dumnezeu atât de milostiv! Lipsa de 

mulțumire este un păcat atât de mare încât Însuși Dumnezeu se arată 

uimit de ea (Isaia 1:2). 

(3). Păcatul ne arată goi, ne dezgolește, iar acest lucru poate da 

naștere rușinii. Păcatul ne-a dezbrăcat de haina albă a sfințeniei. El ne-

a făcut goi și deformați în ochii lui Dumnezeu, lucru care poate să cau-

zeze rușinarea noastră… 

(4). Păcatele noastre L-au pus pe Hristos în locul rușinii, motiv pen-

tru care ar trebui să fim rușinați. A purtat El haina purpurie, și obrajii 

noștri să nu roșească? 

(5). Ceea ce ne determină să roșim este că păcatele pe care le comi-

tem sunt cu mult mai rele decât păcatele păgânilor. Noi acționăm împo-

triva unei lumini mult mai mari. 

(6). Păcatele noastre sunt mai grave decât păcatele diavolilor. Înge-

rii care au căzut nu au păcătuit niciodată împotriva sângelui lui Hristos. 

El nu a murit pentru ei… Așadar, câtă vreme i-am depășit pe diavoli în 

păcatele noastre, acest lucru poate foarte bine să ne rușineze. 

INGREDIENTUL 5. URA FAȚĂ DE PĂCAT. Cel de-al cincilea ingredient 

din pocăință este ura de păcat. Învățații88 au împărțit ura în două categorii: 

ura față de spurcăciuni și ura față de dușmani. 

                                            
88 Autorul se referă la o succesiune de teologi și autori din perioada Evului Mediu, care au predat 

logica, metafizica și teologia (de ex. Thomas Aquinas). 
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În primul rând, există o ură sau scârbire de față de nelegiuire: „Vă 

va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voas-

tre” (Ezechiel 36:31). Un pocăit adevărat este un om dezgustat de păcat. 

Dacă un om se scârbește de ceea ce îi îmbolnăvește stomacul, cu cât 

mai mult se va scârbi de lucrurile care îi îmbolnăvesc conștiința! A fi 

scârbit față de păcat înseamnă mai mult decât a-l părăsi… Nu ajungem 

niciodată să-L iubim pe Hristos, până când nu suntem dezgustați de 

păcat. Nu vom tânji niciodată după Rai până când nu ne vom scârbi de 

păcat. În al doilea rând, există o ură față de vrăjmași. Nu există nicio 

cale mai bună de a descoperi viața decât prin mișcare. Ochiul se mișcă, 

iar inima bate. Tot așa, nu există vreun semn mai bun în ce privește 

descoperirea pocăinței decât experimentarea unei antipatii sfinte față 

de păcat. Pocăința autentică are în ea dragostea de Dumnezeu și ura 

față de păcat. 

Cum putem cunoaște dacă avem o ură autentică față de păcat? 

1. Când duhul omului este pornit împotriva păcatului. Într-o astfel 

de situație, nu doar că limba este pornită împotriva păcatului, ci și 

inima este dezgustată de el, așa încât oricât de atrăgător ar părea să fie 

colorat păcatul, noi îl considerăm odios, ca atunci când suntem dezgus-

tați de imaginea unuia pe care îl urâm de moarte, chiar dacă ar fi dese-

nat foarte frumos. Chiar dacă diavolul ar găti și ar îmbrăca păcatul cu 

plăcere și avantaje, un pocăit adevărat, care are un dezgust lăuntric față 

de acesta, va fi scârbit de el și nu se va mânji cu el. 

2. Ura autentică față de păcat este universală. Ura adevărată față 

de păcat este universală în două aspecte: în ceea ce privește facultățile 

omului implicate în ea și în ceea ce privește obiectul urii. (1) Ura este uni-

versală în ceea ce privește facultățile omului implicate în aceasta. Există un 

dezgust față de păcat nu doar în judecata omului, ci și în voința și simță-

mintele lui. Mulți oameni sunt convinși că păcatul este un lucru rău și, în 
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judecata lor, manifestă aversiune față de el. Cu toate acestea, astfel de oa-

meni gustă din dulceața păcatului și se complac în secret în el. În ei există 

un dezgust față de păcat în minte, dar o îmbrățișare a lui în dorințe. Prin 

comparație, în pocăința adevărată, ura față de păcat este prezentă în toate 

facultățile omului, nu doar în partea intelectuală, ci mai degrabă în partea 

voinței: „Căci nu știu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc” (Romani 7:15). 

Pavel nu era complet eliberat de păcat, dar voința lui era îndreptată împo-

triva păcatului. (2) Ura este universală în ceea ce privește obiectul ei. Cel 

care urăște în mod autentic un păcat, le urăște pe toate… Ipocriții vor urî 

unele păcate pentru că le afectează reputația, dar un convertit adevărat le 

urăște pe toate: păcatele care sunt atrăgătoare prin câștigurile pe care le 

aduc, păcatele care vin natural din firea omului, și însăși pornirile corup-

ției morale ale acestuia. Pavel a urât până și pornirile păcatului (Romani 

7:23).  

3. Adevărata ură față de păcat se manifestă împotriva păcatului în 

toate formele lui. O inimă sfântă detestă păcatul pentru contaminarea 

lui intrinsecă89. Păcatul pătează sufletul. O persoană regenerată este 

dezgustată de păcat nu doar datorită blestemului adus de acesta, ci și 

datorită caracterului lui contagios. El urăște acest șarpe nu doar pentru 

mușcătura lui, ci și pentru otrava pe care o poartă cu el. Omul pocăit 

urăște păcatul nu doar datorită Iadului, ci pentru că îl vede ca pe Iadul 

însăși.  

4. Ura adevărată împotriva păcatului nu poate fi stinsă. Ea nu se 

poate împăca niciodată cu păcatul. Supărarea poate fi reconciliată, dar 

mânia nu… 

5. Acolo unde există o ură reală față de păcat, nu ne împotrivim doar 

păcatului din noi, ci și aceluia din alții. Biserica din Efes nu putea să îi 

tolereze pe cei răi (Apocalipsa 2:2). Pavel l-a mustrat aspru pe Petru 

                                            
89 contaminarea intrinsecă – prin natura lui, păcatul contaminează. 
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pentru disimularea sa, chiar dacă acesta era apostol. Experimentând o 

mânie sfântă, Hristos i-a alungat cu biciul pe schimbătorii de bani de 

la templu (Ioan 2:15). El nu putea tolera ca acesta să fie transformat 

într-o peșteră de tâlhari. Neemia i-a mustrat pe nobilii evrei pentru că 

împrumutau bani cu dobânzi mari (Neemia 5:7) și pentru că pângăreau 

Sabatul (Neemia 13:17). Acela care urăște păcatul nu va tolera strică-

ciunea în familia sa: „Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa 

mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea” (Psalmul 101:7). Ce 

rușine este când vedem guvernanții arătându-și bravura în patimile 

lor, dar lipsindu-le spiritul eroic în suprimarea răului! Cei care nu au 

nicio antipatie față de păcat sunt străini de pocăință. În ei, păcatul este 

ca otrava într-un șarpe, care, fiind în mod natural parte din el, îi pro-

duce încântare. Cât de departe sunt de pocăință cei care, în loc să urască 

păcatul, îl iubesc! Pentru cel evlavios, păcatul este ca un ghimpe în ochi, 

pe când pentru cel rău, ca o coroană pe cap: „Te bucuri când faci rău” 

(Ieremia 11:15, lit. KJV). Iubirea păcatului este mai rea decât comiterea 

lui. Un om bun poate să ajungă accidental să păcătuiască, dar, pentru el, 

dragostea de păcat îl duce la disperare. Ce anume îl caracterizează mai 

bine pe porc, dacă nu plăcerea de a se tăvăli în noroi? Ce anume definește 

un diavol, dacă nu dragostea față de orice este împotrivitor lui Dumne-

zeu? A iubi păcatul demonstrează că voința este îndreptată către a păcă-

tui. Cu cât este voința mai înclinată către păcat, cu atât este păcatul mai 

mare… O, cât de mulți oameni se află printre cei care iubesc fructul oprit! 

Ei își iubesc limbajul injurios și curviile, iubesc păcatul și urăsc mustra-

rea! Oamenii își iubesc păcatul, îmbrățișează tocmai acel lucru care le va 

aduce moartea și se joacă cu condamnarea, căci „este plină inima oame-

nilor de răutate” (Eclesiastul 9:3). Acest lucru ne convinge să ne demon-

străm pocăința printr-o ură înverșunată față de păcat… 

INGREDIENTUL 6. PĂRĂSIREA PĂCATULUI. Cel de-al șaselea in-

gredient al pocăinței constă din abandonarea păcatului… Această în-

toarcere de la păcat este denumită părăsirea păcatului (Isaia 55:7), ca 
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atunci când un om abandonează compania unui hoț sau a unui vrăjitor. 

Ea mai este denumită depărtare de fărădelege (Iov 11:14), ca atunci 

când Pavel a scuturat vipera în foc (Faptele Apostolilor 28:5). Moartea 

față de păcat este viața pocăinței. Chiar în ziua când un creștin se în-

toarce de la păcat, el trebuie să înceapă un post perpetuu. Ochiul tre-

buie să postească de la privirile necurate. Urechea trebuie să postească 

de la aplecarea ei către batjocuri și bârfe. Limba trebuie să postească 

de la vorbe spurcate. Mâinile trebuie să postească de la mită și furt. 

Picioarele trebuie să postească de la a umbla pe căile femeii curve, iar 

sufletul trebuie să postească de la dragostea față de spurcăciune. 

Această întoarcere de la păcat implică o schimbare notabilă… Ea este 

atât de vizibilă, încât ceilalți nu pot să nu o observe. De aceea, este de-

numită întoarcere de la întuneric la lumină (Efeseni 5:8). După ce a 

avut parte de întâlnirea supranaturală cu Hristos, Pavel a fost atât de 

profund schimbat, încât toți oamenii s-au mirat de aceasta (Faptele 

Apostolilor 9:21). Pocăința l-a transformat pe temnicer într-un medic 

(Faptele Apostolilor 16:33). El i-a luat pe apostoli, le-a spălat rănile și 

le-a dat să mănânce. Un vapor vine dinspre răsărit, dar iată cum apare 

un vânt care îl întoarce către vest. Într-un mod asemănător, omul ne-

mântuit merge către Iad înainte ca vântul contrar al Duhului să bată, 

să îi întoarcă direcția vieții și să îl determine să călătorească spre cer… 

Pocăința produce o schimbare atât de vizibilă într-o persoană, încât ar 

părea că un alt de suflet s-a cuibărit în acel trup. 

Întoarcerea de la păcat este adevărată atunci când este caracteri-

zată de următoarele câteva trăsături: 

1. Ea trebuie să fie o întoarcere de la păcat din toată inima. Inima 

este primum vivens, primul lucru care trăiește, așa încât ea trebuie să 

fie primum vertens, adică primul care să se și întoarcă. Inima este lu-

crul pe care diavolul se străduiește cel mai mult să îl stăpânească. În 

lucrurile religioase, inima este totul. Dacă inima nu este întoarsă de la 
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păcat, ea nu este altceva decât o minciună. Dumnezeu vrea ca întreaga 

inimă să fie întoarsă de la păcat. Adevărata pocăință nu trebuie să aibă 

niciun fel de rezerve și nu trebuie să găzduiască niciun străin în ea. 

2. Pocăința adevărată înseamnă întoarcere de la toate păcatele. „Să 

se lase cel rău de calea lui” (Isaia 55:7). Un pocăit adevărat întoarce 

spatele căii păcatului. El abandonează toate păcatele… Acela care as-

cunde un rebel în casa lui este un trădător pentru rege, iar cel care se 

complace într-un singur păcat este un ipocrit notoriu. 

3. Pocăința autentică trebuie să fie o întoarcere de la păcat, bazată 

pe o temelie spirituală. Un om poate să își înfrâneze acțiunile păcătoase, 

dar să nu părăsească păcatul într-o modalitate corectă. Acțiunile păcă-

toase pot fi înfrânate datorită fricii sau a unor anumite scopuri, dar un 

penitent adevărat se întoarce de la păcat având la bază un principiu 

religios, anume dragostea față de Dumnezeu. Dacă ai întreba trei oa-

meni cu privire la ce i-a determinat să părăsească păcatul, unul ar 

spune că bucuriile cerului, altul ar face referire la chinurile Iadului, dar 

al treilea ar spune că motivația lui pentru părăsirea păcatului stă în 

dragostea lui față de Dumnezeu: Cum aș putea să jignesc în Dumnezeu 

al dragostei? 

Fragment din cartea The Doctrine of Repentance,                                                                     

disponibilă în limba română la Asociația Magna Gratia. 
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38 
CARE ESTE PRIMA:                    

POCĂINȚA SAU CREDINȚA? 
 

JOHN MURRAY 
 

Care este prima, credința sau pocăința? Aceasta nu este o întrebare 

necesară, iar insistența asupra faptului că una este înaintea celeilalte 

este inutilă. Nu există niciun fel de prioritate aici. Credința spre mân-

tuire este o credință penitentă, iar pocăința spre viață este o pocăință 

însoțită de credință… Interdependența dintre credință și pocăință poate 

fi observată foarte ușor atunci când ne amintim faptul că credința este 

credința în Hristos pentru mântuirea din păcate. Dar dacă credința este 

îndreptată către mântuirea din păcate, atunci trebuie să existe o ură 

față de păcat și o dorință de a fi eliberat din acesta.  

O astfel de ură față de păcat implică pocăința, care constă în mod 

esențial din întoarcerea de la păcat către Dumnezeu. Din nou, dacă ne 

amintim că pocăința înseamnă întoarcerea de la păcat la Dumnezeu, 

atunci întoarcerea la Dumnezeu implică credința în îndurarea lui Dum-

nezeu, așa cum este revelat în Hristos. Este imposibil să separăm cre-

dința și pocăința. Credința mântuitoare este îmbibată cu pocăință, iar 

pocăința este îmbibată cu credință. Regenerarea prinde voce în mințile 

noastre în exercițiul credinței și al pocăinței. 
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Pocăința constă esențialmente în schimbarea inimii, a minții și a 

voinței. Schimbarea inimii, a minții și a voinței afectează în principal 

patru lucruri: ea este o schimbare a minții cu privire la Dumnezeu, la 

noi înșine, la păcat și la neprihănire. În afara nașterii din nou, gândirea 

noastră cu privire la Dumnezeu, la noi înșine, la păcat și la neprihănire 

este radical pervertită. Regenerarea schimbă inimile și mințile. Ea le 

înnoiește total. Astfel, are loc o schimbare radicală în gândirea și sim-

țămintele noastre. Lucrurile vechi au trecut, și toate lucrurile s-au făcut 

noi. Este foarte important să observăm adevărul potrivit căruia cre-

dința spre mântuire este o credință însoțită de schimbarea minții și ati-

tudinii. Mult prea des, în cercurile evanghelice, și în mod deosebit în 

lucrarea populară de evanghelizare, importanța schimbării pe care cre-

dința o produce nu este înțeleasă și apreciată. Și aici sunt făcute două 

greșeli. Una constă în a scoate credința în afara contextului care îi con-

feră importanță. Cea de-a doua constă în a gândi despre credință în 

termenii simpli ai unei decizii, ba chiar o decizie ieftină. Aceste erori 

sunt adesea strâns legate și se condiționează reciproc. Sublinierea po-

căinței și a schimbării profunde în gândire și simțăminte pe care ea o 

implică este tocmai ceea ce e necesar pentru a corecta această concepție 

cu privire la credință, care e săracă și distrugătoare pentru suflete. Na-

tura pocăinței slujește la accentuarea urgenței cu privire la aspectele 

puse în joc de cerințele Evangheliei, cu privire la despărțirea de păcat 

pe care acceptarea Evangheliei o prezintă drept necesară, și cu privire 

la gândirea complet nouă pe care credința Evangheliei o conferă. 

Nu trebuie să ne gândim la pocăință ca și cum ar fi constituită dintr-

o simplă schimbare generală a gândirii. Ea este foarte specifică și con-

cretă. Și întrucât ea constituie o schimbare a minții cu privire la păcat, 

o schimbare a gândirii cu privire la păcate specifice, păcate caracteri-

zate de toată specificitatea și individualitatea care țin de ele și de per-

soanele noastre. Este foarte ușor să vorbim despre păcat, ba chiar să 

vorbim foarte acuzator în public la adresa păcatului și să denunțăm 
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păcatele specifice ale altor oameni, dar să nu fim penitenți cu privire la 

păcatele noastre particulare. Testul pocăinței stă în autenticitatea și de-

terminarea pocăinței cu privire la propriile păcate, păcate caracterizate 

de aspectul agravant că ele sunt în mod particular aplicabile persoane-

lor noastre. În cazul tesalonicenilor, pocăința s-a manifestat prin în-

toarcerea lor de la idoli pentru a-L sluji pe Dumnezeul cel viu. Tocmai 

această idolatrie a lor fusese ceea ce dovedise în mod specific înstrăi-

narea lor de Dumnezeu în trecut, iar pocăința cu privire la idolatrie a 

fost ceea ce a probat autenticitatea credinței și a nădejdii lor curente (1 

Tesaloniceni 1:9-10). 

Evanghelia nu înseamnă doar că, prin har, noi suntem mântuiți prin 

credință, ci ea este și Evanghelia pocăinței. Atunci când Isus, după învi-

ere, a deschis mintea ucenicilor astfel încât să poată înțelege Scriptu-

rile, El le-a spus, „Așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos, 

și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor 

neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor” (Luca 24:46-

47). Când Petru a predicat mulțimii de oameni adunată la Ierusalim în 

Ziua Cincizecimii, aceștia s-au simțit constrânși să spună, „Fraților, ce 

să facem? ‚Pocăiți-vă’, le-a zis Petru, ‚și fiecare din voi să fie botezat în 

Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre’” (Faptele 

Apostolilor 2:37-38). Ceva mai târziu, într-o modalitate asemănătoare, 

Petru a interpretat înălțarea lui Hristos drept înălțarea Lui în poziția 

de „Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcate-

lor” (Faptele Apostolilor 5:31). Ce ar putea să certifice mai clar faptul 

că Evanghelia este o Evanghelie a pocăinței, dacă nu faptul că lucrarea 

cerească a lui Isus ca Mântuitor este o lucrare prin care El dă pocăința 

spre iertarea păcatelor? Astfel, când și-a prezentat lucrarea înaintea 

prezbiterilor din Efes, Pavel a spus că el a mărturisit „pocăința față de 

Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele Aposto-

lilor 20:21). Iar autorul Epistolei către Evrei indică faptul că „pocăința 

de faptele moarte” este unul dintre principiile de bază ale învățăturii 
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lui Hristos (Evrei 6:1). Nici nu se putea altfel. Viața cea nouă în Hristos 

Isus înseamnă că acele corzi care ne țineau legați, sub stăpânirea păca-

tului, sunt rupte. Credinciosul este mort față de păcat prin trupul lui 

Hristos, omul cel vechi fiind crucificat, astfel încât trupul de păcat să 

fie distrus și să nu mai slujească păcatului (Romani 6:2, 6). Această 

rupere de trecut se manifestă prin întoarcerea conștientă de la păcat la 

Dumnezeu „umblând și străduindu-ne cu toată voința în ascultarea cea 

nouă”. 

Pocăința este ceea ce descrie răspunsul întoarcerii noastre de la pă-

cat la Dumnezeu. Aceasta este trăsătura ei specifică, întocmai cum tră-

sătura specifică a credinței este să Îl primească pe Hristos și să se bizuie 

doar pe El în ce privește mântuirea. Pocăința ne amintește că, în con-

dițiile în care credința pe care o pretindem este una care ne permite să 

umblăm pe căile acestei lumi rele, în pofta firii pământești, pofta ochi-

lor și lăudăroșenia vieții, în părtășie cu lucrările întunericului, atunci 

credința noastră nu este decât o amăgire și o batjocură. Credința ade-

vărată este îmbibată de penitență. Întocmai cum credința nu reprezintă 

doar un act momentan, ci o atitudine continuă de încredere și confi-

dență îndreptată către Mântuitor, tot așa și pocăința se manifestă 

printr-o remușcare constantă. Duhul zdrobit și inima frântă sunt 

semne constante ale sufletului credincios... Sângele lui Hristos este lo-

cul curățării inițiale, dar el este în aceeași măsură izvorul la care cre-

dinciosul trebuie să vină constant pentru a se curăța. Pocăința își are 

începutul la crucea lui Hristos, dar tot aici el trebuie să continue să își 

verse inima în lacrimi de mărturisire și remușcare. 

 

Fragment din cartea Redemption: Accomplished and Applied,                                                 

Wm. B. Eerdsman Publishing, www.eerdsman.com, 800 253-7521.                                      

Folosit cu permisiune.  
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Cât de mulți oameni există în zilele noastre, de când Evanghelia a ajuns să fie atât 

de răspândită, care capătă o noțiune cu privire la lucrurile bune și fac, plecând de 

la aceasta, o mărturisire a Numelui lui Hristos, care ajung în biserici și obțin titlul 

de frate, sfânt și membru al adunării evanghelice, dar care au ocolit pocăința. – 

John Bunyan 
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39 
HRISTOS A PORUNCIT              

POCĂINȚA 
 

CHARLES SPURGEON 

 

„Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie” - Marcu 1:15 

 

Domnul nostru Isus Hristos Își începe lucrarea prin anunțarea po-

runcilor Sale esențiale. El se ridică din pustie, proaspăt uns, precum 

mirele din camera sa. Notele dragostei Sale sunt pocăința și credința. 

El pășește înainte pregătit pe deplin pentru slujirea Sa, după ce a fost 

în pustie, „în toate lucrurile ... ispitit ca și noi, dar fără păcat” (Evrei 

4:15)... Ascultați, o, cerurilor, și pleacă-ți urechea, pământule, căci Me-

sia vorbește, în măreția puterii Sale. El strigă către fiii oamenilor: „Po-

căiți-vă, și credeți în Evanghelie”.  

Să plecăm urechea la aceste cuvinte care, ca și Autorul lor, sunt 

pline de har și de adevăr. Înaintea noastră stă suma și esența întregii 

învățături a lui Isus Hristos, Alfa și Omega întregii Sale lucrări. Să luăm 

aminte în modul cel mai serios la îndemnul suprem care vine de pe 

buzele Lui, într-o astfel de vreme și cu o astfel de putere specială. Fie 

ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de cuvintele Lui din străfundul 

inimilor noastre. 
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Voi începe prin a remarca faptul că Evanghelia pe care Hristos a 

predicat-o a constituit în modul cel mai clar o poruncă: „Pocăiți-vă și 

credeți în Evanghelie”. Domnul nostru apelează la rațiune. Foarte ade-

sea, lucrarea Lui a ilustrat vechiul text, „Veniți totuși să ne judecăm, 

zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe 

ca zăpada” (Isaia 1:18). El îi îndeamnă pe oameni prin argumente zgu-

duitoare și pline de forță, care să îi determine să caute mântuirea su-

fletelor lor. El îi cheamă și îi provoacă cu multă dragoste, îndemnându-

i să fie înțelepți. „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă 

voi da odihnă” (Matei 11:28). Îi imploră, merge până acolo încât pare 

să Se transforme într-un cerșetor înaintea ființelor Sale păcătoase, im-

plorându-le să vină la El. Este adevărat, El face din aceasta îndatorirea 

predicatorilor Săi: „Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă ru-

găm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2 

Corinteni 5:20). Totuși, amintiți-vă că, chiar dacă apelează la rațiune, 

îndemnând, chemând și implorând, totuși Evanghelia Lui are în ea 

toată demnitatea și forța unei porunci. Dacă am predica-o în aceste zile 

așa cum Hristos a predicat-o, trebuie să o proclamăm ca pe o poruncă 

de la Dumnezeu – însoțită de aprobarea divină care nu poate fi neglijată 

decât cu prețul infinit al pierderii sufletului… „Pocăiți-vă” este o po-

runcă la fel de autoritară a lui Dumnezeu ca și „Să nu furi!” (Exod 

20:15). „Crede în Domnul Isus Hristos” are autoritate divină completă, 

la fel ca „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 

tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău” (Luca 10:27).  

O, semenilor, nu vă gândiți că Evanghelia este un lucru lăsat la în-

demâna voastră, dacă să o primiți sau nu! Nu visați, păcătoșilor, că ați 

putea disprețui Cuvântul venit din cer și să nu vă alegeți cu nicio vină! 

Nu vă gândiți că o puteți neglija și că nu vă veți atrage astfel niciun fel 

de consecințe nefavorabile! Tocmai această ignorare și această dispre-

țuire pe care o manifestați față de ea vor umple măsura nelegiuirilor 

voastre. Tocmai cu privire la acest lucru noi strigăm cu glas tare: „Cum 
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vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare” 

(Evrei 2:3)? Dumnezeu poruncește să vă pocăiți! Același Dumnezeu îna-

intea Căruia Muntele Sinai s-a mișcat și a fost cuprins de fum – același 

Dumnezeu care a proclamat Legea Lui cu sunet de trâmbiță, cu fulgere 

și tunete, ne vorbește mai blând, dar la fel de divin, prin singurul Său 

Fiu, care ne spune, „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:15)... 

De aceea, să sune acest decret al lui Dumnezeu înaintea tuturor 

popoarelor pământului! O, oameni buni, Iehova care v-a creat, care vă 

dă suflare în trupuri, împotriva Căruia ați păcătuit, vă poruncește as-

tăzi să vă pocăiți și să credeți Evanghelia… 

Știu că unora dintre frați nu le va plăcea asta, dar nu mă pot abține. 

Sclavia față de sisteme religioase nu va funcționa niciodată, căci Domnul 

m-a eliberat de această robie de fier, ridicând-o ca pe un jug de pe gru-

mazul meu. Acum sunt un slujitor bucuros al adevărului care m-a făcut 

liber. Fie că voi supăra pe unii sau voi plăcea altora, așa cum mă va ajuta 

Dumnezeu, eu voi predica orice adevăr întocmai cum îl primesc din Cu-

vânt. Ceea ce știu este că, dacă este ceva scris clar în Biblie, și este scris 

ca și cu o rază de soare, atunci este acest adevăr: în Hristos, Dumnezeu a 

poruncit oamenilor să se pocăiască și să creadă Evanghelia. Faptul că 

omul nu vrea să asculte de această poruncă, ci Îl va disprețui pe Hristos 

și astfel își va face condamnarea mai gravă decât a Sodomei și Gomorei, 

este una din cele mai triste dovezi ale depravării sale totale... 

Evanghelia este o poruncă, dar este o poruncă având două compo-

nente, care se explică singure. „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie”. Știu 

de unii frați foarte deosebiți – mi-aș dori ca Dumnezeu să ne dea mai 

mulți ca ei, cu așa zel și dragoste – care, în râvna lor de a predica o 

credință simplă în Hristos, au simțit o oarecare reținere cu privire la 

pocăință. Știu că unii dintre ei au încercat să treacă peste această difi-

cultate prin îndulcirea aparentei durități a cuvântului pocăință, prezen-



EVANGHELIA HARULUI 

= 372 = 

tând-o conform echivalentului grecesc mai uzual, un cuvânt care se gă-

sește în originalul textului nostru și care are sensul de „schimbarea 

minții”. În aparență, ei interpretează pocăința drept ceva mai neînsem-

nat decât ceea ce noi credem în mod obișnuit. Permiteți-mi acum să 

sugerez acestor frați dragi că Duhul Sfânt nu predică niciodată pocăința 

ca pe un lucru trivial90. Schimbarea minții, sau a gândirii, despre care 

Evanghelia vorbește, este o lucrare foarte profundă și serioasă, care nu 

trebuie redusă sub nicio formă la ceva mai prejos. 

Mai mult decât atât, există un alt cuvânt care este de asemenea 

folosit în pasajul original cu sensul de pocăință, chiar dacă, recunosc, 

nu atât de des. Cu toate acestea, el este utilizat. Acesta semnifică ideea 

de „îngrijire după o boală”, un termen care are în el ceva mai multă 

întristare și nerăbdare, comparativ cu cel care semnifică schimbarea 

minții. În pocăința adevărată, trebuie să existe întristare din cauza pă-

catului și ură față de el, altfel ne-am citit Biblia cu puțin folos… A te 

pocăi înseamnă o schimbare a minții, dar ea este o schimbare profundă 

a gândirii în tot ceea ce înseamnă ea, astfel încât include o iluminare – 

iluminare de la Duhul Sfânt. Eu cred că ea include și o descoperire a 

nelegiuirii, precum și ura față de aceasta, fără de care cu greu poate 

exista pocăință adevărată. De aceea, zic eu, nu trebuie să subestimăm 

pocăința. Ea este un har binecuvântat de la Dumnezeu, Duhul Sfânt, și 

este absolut necesară pentru mântuire. 

Porunca se explică singură. Ne vom referi, înainte de toate, la po-

căință. Este destul de clar că, orice ar putea fi în pocăința menționată 

aici, este o pocăință perfect consecventă cu credința. De aceea, primim 

o explicație cu privire la ce anume trebuie să fie pocăința din însăși 

faptul că ea este conectată la următoarea poruncă: „Credeți în Evan-

ghelie”… Să ne amintim că nu merită să avem acea pocăință care nu 

este perfect consecventă cu credința în Hristos. Un sfânt din vechime, 

                                            
90 trivial – un lucru de valoare foarte mică. 
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aflat pe patul suferinței, a folosit cândva această expresie remarcabilă: 

„Doamne, cufundă-mă în pocăință ca și cum m-aș coborî în Iad, dar” – 

și aici este frumusețea ei – „ridică-mă prin credință, ca și cum m-ai 

înălța la cer”. Așadar, pocăința care îl cufundă pe un om ca și cum s-ar 

coborî în Iad nu este de niciun folos dacă nu ar exista și credința care 

să îl înalțe, ca și cum l-ar ridica la cer! Cele două sunt perfect consec-

vente, una alături de cealaltă. Un om poate să se scârbească de sine și 

să deteste propria persoană, dar, în același timp, știe că Hristos poate 

să îl mântuiască și l-a mântuit. În fapt, acesta este felul în care trăiesc 

creștinii adevărați. Ei se pocăiesc de păcat cu atâta amar, ca și cum ar 

ști că ar trebui să fie condamnați pentru păcat, dar se bucură atât de 

mult în Hristos, ca și cum păcatul nu ar exista.  

O, ce binecuvântare este să știi unde se întâlnesc aceste două linii: 

dezbrăcarea pocăinței și îmbrăcarea credinței! Pocăința care dă afară 

păcatul ca pe un chiriaș rău, și credința care îl primește pe Hristos drept 

singurul Stăpân al inimii; pocăința care curăță sufletul de faptele 

moarte, și credința care îl umple cu faptele vii; pocăința care dărâmă, 

și credința care zidește; pocăința care răspândește pietrele, și credința 

care le pune alături; pocăința care rânduiește o vreme pentru plâns, și 

credința care aduce vremea veseliei – aceste două lucruri formează îm-

preună lucrarea harului din sufletul omului, prin care acesta este mân-

tuit. De aceea, să rămână ca un mare adevăr, scris cu cea mai mare 

claritate în pasajul nostru, faptul că pocăința pe care noi trebuie să o 

predicăm este legată la credință. Astfel, trebuie să predicăm fără vreo 

reținere atât pocăința cât și credința… 

Asta mă conduce la cea de-a doua jumătate a poruncii, care este, 

„credeți în Evanghelie”. Credința înseamnă încredere în Hristos. Tre-

buie din nou să remarc acum faptul că unii au predicat această încre-

dere în Hristos atât de bine și complet, încât nu pot decât să admir cre-

dincioșia lor și să Îl binecuvântez pe Dumnezeu pentru ei. Totuși, există 
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în predicarea credinței o dificultate și un pericol. Se poate întâmpla ca, 

în predicarea simplei încrederi în Hristos ca fiind calea mântuirii, slu-

jitorii să omită să-i amintească păcătosului că nicio credință nu poate 

fi autentică, decât aceea care este perfect consecventă cu pocăința față 

de păcatele trecute. Textul nostru ne vorbește în felul acesta: nicio po-

căință nu este adevărată dacă nu este însoțită de credință. Nicio cre-

dință nu este autentică, dacă nu este legată de pocăința sinceră, din 

inimă, de păcatele trecute. Așadar, dragi prieteni, acei oameni care au 

o credință care le permite să se gândească cu nepăsare la păcatele lor 

din trecut, au credința diavolilor, nu credința aleșilor lui Dumnezeu… 

Astfel de oameni, care au o credință ce le permite să trăiască nepăsător 

în prezent, care spun, „Ei bine, am fost salvat printr-o simplă credință”, 

și care apoi se așează alături de bețivi sau merg în compania celor lu-

mești și se bucură de plăcerile carnale și de poftele firii pământești – 

astfel de oameni sunt mincinoși. Ei nu au credința care le va mântui 

sufletul. Tot ce au ei este o ipocrizie înșelătoare, nu credința care să îi 

ducă în cer. 

Apoi există unii oameni care au o credință ce nu-i conduce la nicio 

ură față de păcat. Ei nu privesc la păcatul din alții cu același fel de ru-

șine. Este adevărat că nu s-ar comporta precum alții, dar pot să râdă 

atunci când îi văd comițând păcate. Ei găsesc plăcere în viciile altora, 

râd la vorbele spurcate ale acestora și zâmbesc la glumele lor deplasate. 

Ei nu fug de păcat ca și cum ar fugi de un șarpe, și nici nu îl detestă ca 

și cum ar fi ucigașul celui mai bun prieten al lor. Nu, ei flirtează cu 

păcatul. Ei găsesc scuze păcatului. Comit în privat ce condamnă în pu-

blic. Spun despre faptele grave că sunt greșeli mărunte sau eșecuri ne-

însemnate. În afaceri, ei închid ochii la furtișaguri și consideră șmeche-

riile drept arta comerțului, realitatea fiind că au o credință care poate 

să se așeze cot la cot cu păcatul, să mănânce și să bea de la aceeași masă 

cu nelegiuirea. O, dacă vreunul dintre voi aveți o astfel de credință, mă 

rog ca Dumnezeu să vă golească de astfel de bagaje. Nu vă folosesc la 
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nimic! Cu cât mai repede scăpați de aceste bagaje, cu atât vă va fi mai 

bine, pentru că, atunci când această fundație nisipoasă va fi spălată, 

puteți începe să clădiți pe stâncă (Matei 7:24-27). 

Dragii mei prieteni, vreau să fiu foarte credincios față de sufletele 

voastre și să pun bisturiul la inima fiecărui om. Cum arată pocăința ta? 

Ai tu o pocăință care te determină să îți întorci privirile de la persoana 

ta și să le îndrepți către Hristos, doar către Hristos? Pe de altă parte, ai 

acea credință care te conduce la pocăința adevărată? Care te conduce 

la ura chiar și față de gândul de a păcătui? Ai acea pocăință care să te 

facă hotărât să zdrobești de pe tronul lui orice fel de idol, chiar și pe cel 

mai drag inimii tale, pentru ca astfel să te închini lui Hristos și doar 

Lui? Fii sigur de asta: nimic altceva nu îți va fi de vreun folos în final. 

O pocăință și o credință de orice alt fel pot să îți aducă plăcere azi, așa 

cum copiii sunt bucuroși când aud povești. Dar atunci când vei ajunge 

pe patul morții și vei vedea realitatea lucrurilor, vei fi împins să spui 

că acestea nu sunt decât minciuni și un adăpost pentru minciuni. Vei 

descoperi că ai fost amăgit, folosind mortar de ipsos (Ezechiel 15:10-

11), că ți-ai spus „pace, pace”, când nu era nicio pace (Ieremia 6:14). O 

spun iarăși, folosind cuvintele lui Hristos, „Pocăiți-vă, și credeți în 

Evanghelie”. Pune-ți credința în Hristos pentru a fi mântuit, deplânge-

ți situația păcatului, care face mântuirea necesară, și plângi pentru că 

această nevoie L-a pus pe Mântuitorul pe crucea rușinii, L-a supus la 

suferințe înfricoșătoare și unei morți groaznice. 

 

Fragment din predica rostită în dimineața zilei de duminică,                                                

13 iulie 1862, la Metropolitan Tabernacle, Newington. 

 

Nevoia de pocăință este un element fundamental al credinței creștine și deopotrivă 

unul dintre adevărurile care produc cea mai mare indignare în oameni. Învățătura 

despre pocăință îi înfurie cu totul pe oamenii de astăzi, așa cum s-a-ntâmplat în 
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vechime cu acei lideri din Ierusalim. Nu există niciun fel de diferență în această 

privință între primul și cel de al 20-lea secol. Faptul că mesajul pocăinței este privit 

ca o insultă supremă este cu atât mai mult o dovadă a acelei auto-neprihăniri fatale 

care constituie întotdeauna cel mai mare obstacol în calea acceptării mesajului 

Evangheliei. – D.M. Lloyd-Jones 
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40 
PĂCATUL, PĂCĂTOȘII                  

ȘI POCĂINȚA 
 

J.C. RYLE 
 

Obiectul pocăinței este păcatul. De aceea, ea este denumită „pocă-

ința de faptele moarte” (Evrei 6:1), adică de păcat. Sângele lui Hristos 

curăță de păcat conștiința unui păcătos penitent, îl iartă și îi aduce un 

mesaj al păcii (Evrei 9:14). Apoi, 

(1). În primul rând, trebuie să ne pocăim nu doar de păcatele mai 

mari, ci și de păcatele mai mici. Există diferențe între păcate. Unele sunt 

mai mari, altele mai mici (Ioan 19:11). Trebuie să ne pocăim de toate. 

Păcatele săvârșite împotriva tablelor Legii, păcatele săvârșite direct îm-

potriva lui Dumnezeu și cele împotriva oamenilor – anumite păcate să-

vârșite împotriva oamenilor – sunt mai rele și grosolane decât altele. 

Astfel, păcatele împotriva lui Dumnezeu, precum închinarea la demoni, 

închinarea la idoli de argint și aur, ca și crimele, vrăjitoria, curviile și 

hoțiile, și nu doar acestea, sunt păcate grave. Dar nu trebuie să ne po-

căim doar de ele, ci și de păcatele mai puțin grave, chiar și de gândurile 

păcătoase, căci „gândul celui nebun nu este decât păcat” (Proverbe 

24:9)... Omul păcătos trebuie să se pocăiască și să își abandoneze deo-

potrivă gândurile și căile, și să se întoarcă la Domnul. Trebuie să ne 
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pocăim nu doar de gândurile necurate, mândre, răutăcioase, invidioase 

și de răzbunare, ci și de gândul de a căuta justificarea91 înaintea lui 

Dumnezeu prin neprihănirea omenească, lucru la care se referă și tex-

tul (Isaia 55:7). 

(2). În al doilea rând, trebuie să ne pocăim nu doar de păcatele să-

vârșite în public, ci și de cele din viața privată. Anumite păcate sunt 

comise într-o modalitate foarte publică, la lumina zilei, și sunt cunos-

cute tuturor. Altele sunt mai secrete. Un păcătos cu adevărat trezit… se 

pocăiește din inimă de ele, chiar și de păcatele care nu sunt cunoscute 

decât lui Dumnezeu și propriului său suflet. Aceasta este o dovadă a 

autenticității pocăinței sale. 

(3). În al treilea rând, trebuie să ne pocăim de păcatele săvârșite 

prin comitere, ca și de cele prin omitere. Atunci când un om omite să 

împlinească îndatoririle sale religioase, sau comite acele păcate care 

trebuie evitate, sau dacă ocolește lucrurile mai importante ale credinței 

și împlinește doar îndatoririle mai mărunte, dar el ar fi trebuit să le 

împlinească pe unele și să nu ne lase neîmplinite pe celelalte (Matei 

23:23), și întrucât Dumnezeu le iartă pe amândouă (Isaia 43:22-25), 

atunci trebuie să ne pocăim de ambele categorii de păcate. Simțămân-

tul harului iertător îl va determina pe păcătosul adevărat la aceasta. 

(4). În al patrulea rând, trebuie să ne pocăim de păcatele comise 

chiar și în cele mai serioase, spirituale și sfinte îndatoriri ale noastre. 

Nu există nici măcar un om neprihănit care să facă bine și să nu păcă-

tuiască. În cele mai bune fapte neprihănite ale sfinților există nu doar 

imperfecțiune, ci și lipsă de puritate, motiv pentru care ele sunt denu-

mite „haine mânjite” (Isaia 64:6)... 

                                            
91 justificarea – Justificarea este un act al harului fără plată al lui Dumnezeu, prin care El ne iartă 

toate păcatele și ne acceptă drept neprihăniți înaintea Lui doar în baza punerii neprihănirii lui 

Hristos în contul nostru, care este primită prin credință. (Spurgeon’s Catechism, Q.32) 
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(5). În al cincilea rând, trebuie să ne pocăim de păcatele zilnice din 

viața noastră. Niciun om nu trăiește fără păcat. Păcatul este săvârșit 

zilnic chiar și de cei mai buni dintre oameni. Noi păcătuim în multe 

lucruri, ba chiar în toate lucrurile. Așa cum avem nevoie și suntem în-

demnați să ne rugăm zilnic pentru iertarea păcatelor, tot așa avem ne-

voie să ne pocăim zilnic de ele… Pocăința zilnică de păcate trebuie prac-

ticată de către credincioși, întrucât ei păcătuiesc continuu împotriva lui 

Dumnezeu, prin gânduri, cuvinte și fapte. 

(6). În al șaselea rând, trebuie să ne pocăim nu doar de păcatele 

actuale și de nelegiuirile săvârșite cu gândul, cuvântul și fapta, ci și de 

păcatul original92 și de natura păcătoasă. Astfel, atunci când a căzut în 

păcate grave și a fost adus la conștientizarea autentică a lor și la pocă-

ința sinceră față de ele, David nu a făcut doar o mărturisire a acelor 

păcate, în psalmul pe care l-a scris cu acea ocazie, ci el a recunoscut și 

a deplâns chiar corupția originală a naturii sale. Din această natură de-

curgeau toate faptele lui păcătoase: „Iată că sunt născut în nelegiuire, 

și în păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmul 51:5)... Așadar, atunci 

când un păcătos trezit își mărturisește, deplânge și disprețuiește corup-

ția originală a naturii sale și păcatul care locuiește în el, avem de-a face 

cu o dovadă clară a faptului că pocăința sa este autentică și sinceră… 

TREBUIE SĂ OBSERVĂM APOI CĂ SINGURELE PERSOANE CARE 

TREBUIE SĂ SE POCĂIASCĂ SUNT PĂCĂTOȘII. În starea de inocență, 

Adam nu era subiectul pocăinței. Întrucât nu păcătuise, el nu avea ni-

ciun păcat de care să se pocăiască. Astfel, acei oameni care își imagi-

nează că ei sunt perfect neprihăniți, lipsiți de orice păcat, conform 

aprecierii lor, nu au nicio nevoie de pocăință. De aceea, Hristos spune, 

                                            
92 păcatul original – Păcătoșenia acelei stări în care a căzut omul, constând din vinovăția primului 

păcat al lui Adam, lipsa neprihănirii inițiale și corupția ființei sale întregi, care este denumită în 

mod obișnuit Păcatul Original, alături de toate nelegiuirile concrete care izvorăsc din el (Spur-

geon’s Catechism, Întrebarea 17, disponibil în limba engleză la Chapel Library)  
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„N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși” 

(Matei 9:13; Luca 15:7). Dar, 

(1). Toți oamenii sunt păcătoși, întrucât toți provin din Adam, prin 

naștere naturală. Toți urmașii lui au păcătuit în el, provenind din el și 

fiind reprezentați de el atunci când Adam a păcătuit. Lor le este imputat 

atât păcatul lui, cât și natura coruptă derivată de la el. Astfel, ei sunt 

călcători de Lege încă din pântecele mamei lor și cu toții vinovați de 

păcatele și nelegiuirile lor. Astfel, toți au nevoie de pocăință, chiar și cei 

care se încred în propriile persoane, considerând că ei sunt neprihăniți, 

și disprețuindu-i pe alții, considerându-i mai puțini sfinți decât ei. Aceș-

tia gândesc că ei nu au nevoie de pocăință, însă adevărul este tocmai pe 

dos. Dar nu doar ei au nevoie de pocăință zilnică, ci și cei care sunt în 

cel mai bun sens neprihăniți, întrucât păcătuiesc continuu în tot ceea 

ce fac. 

(2). Toți oamenii din toate națiunile, Evrei și Neamuri, trebuie să 

se pocăiască. Toți se află sub păcat, sub puterea lui, vinovați de el și 

vrednici de pedeapsă datorită lui. Dumnezeu „poruncește acum tuturor 

oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Faptele Apostolilor 17:30)! 

În vremea lui Ioan Botezătorul și a Domnului nostru, atunci când El s-

a aflat pe pământ, doctrina pocăinței a fost predicată doar Evreilor. 

Dar, după învierea lui Hristos, El le-a dat apostolilor Lui învățătura și 

porunca aceasta: „Să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele 

Lui, pocăința și iertarea păcatelor” (Luca 24:47). Drept urmare, apos-

tolii i-au îndemnat să se pocăiască mai întâi pe Iudei, după care și pe 

cei dintre Neamuri. În mod particular, apostolul Pavel a vestit „Iudeilor 

și Grecilor: pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru 

Isus Hristos” (Faptele Apostolilor 20:21).  

(3). Oamenii trebuie să se pocăiască doar în această viață. Când vi-

ața pământească se va sfârși, vremea Evangheliei se va încheia, iar 
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Hristos va veni pentru a doua oară; începând din acea clipă, ușa pocă-

inței, ca și cea a credinței, vor fi închise. Nu va mai exista niciun loc 

pentru pocăință, nici oportunitate, nici mijloc de a o obține, și nici per-

soane capabile de a se pocăi. În ceea ce îi privește pe sfinții din cer, ei 

nu mai au nevoie de pocăință, pentru că sunt în întregime fără păcat. 

Oamenii răi aflați în Iad, sunt într-o stare de totală disperare, incapabili 

de a avea pocăința care duce la viață… chiar dacă acolo vor experimenta 

plânsul și scrâșnirea dinților. Iată de ce bogatul din Iad a fost atât de 

nerăbdător ca Lazăr să fie trimis la frații lui de pe pământ, sperând că, 

odată ce va veni cineva la ei dintre cei morți, ca să îi avertizeze cu pri-

vire la acel loc de chin, ei se vor pocăi (Luca 16:19-31). El știa că, dacă 

nu s-ar fi pocăit în această viață, frații lui nu ar mai fi putut să se pocă-

iască niciodată după ce ar fi ajuns în locul în care el se afla. Din acest 

motiv, pocăința nu trebuie amânată. 

 

Fragment din cartea A Body of Doctrinal Divinity Deduced from Sacred Scripture,              

The Baptist Standard Bearer, www.standardbearer.org. 
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41 
ROADELE POCĂINȚEI 

 

ARTHUR W. PINK 
 

Pentru a-l ajuta pe cititorul alarmat să identifice pocăința adevă-

rată, haideți să privim către roadele care demonstrează pocăința după 

voia lui Dumnezeu. 

(1). O ură reală față de păcat, așa cum este el, nu doar față de con-

secințele lui. O ură nu doar față de acest păcat sau acel păcat, ci față de 

toate păcatele, și în mod deosebit față de însăși rădăcina păcatului: voia 

proprie.  

„Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,Întoarceți-vă, și abateți-vă de 

la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voastre” 

(Ezechiel 14:6). Cine nu urăște păcatul, îl iubește. Iată standardul lui 

Dumnezeu: „vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina tuturor fărădele-

gilor pe care le-ați făcut” (Ezechiel 20:43).  

Cel care s-a pocăit cu adevărat poate să spună cu onestitate: „urăsc 

orice cale a minciunii” (Psalmul 119:104). Omul care se gândea cândva 

că o viață sfântă este un lucru deprimant, gândește diferit acum. Cel 

care cândva considera atractivă o viață trăită în plăcerile proprii, acum 

o detestă și este hotărât să abandoneze toate păcatele, pentru tot-

deauna. Iată care este schimbarea minții pe care o cere Dumnezeu. 
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(2). O întristare adâncă din cauza păcatului. Pocăința nemântui-

toare a atât de multor oameni constă în principal dintr-o neliniște oca-

zionată de prevederea mâniei divine, dar pocăința evanghelică produce 

o întristare adâncă, izvorâtă dintr-o conștientizare a faptului că omul 

acela a jignit o Ființă atât de glorioasă, infinit de perfectă, precum 

Dumnezeu. Una este efectul fricii, cealaltă rezultatul dragostei. Una du-

rează o vreme scurtă, cealaltă este o practică obișnuită pe tot parcursul 

vieții. Mulți oameni sunt plini de regrete și remușcări cu privire la o 

viață irosită, și totuși ei nu au niciun fel de întristare profundă în inimă 

în ce privește lipsa de recunoștință și răzvrătirea lor față de Dumnezeu. 

Dar un suflet regenerat este străpuns în inimă pentru că a ignorat și s-

a împotrivit marelui său Binefăcător și Suveranului neprihănit. Aceasta 

este schimbarea inimii pe care Dumnezeu o cere: „întristarea voastră 

v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu... 

când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care 

duce la mântuire” (2 Corinteni 7:9-10). Aceasta este întristarea produsă 

în inimă de Duhul Sfânt și care Îl are ca obiect pe Dumnezeu. Este o 

mâhnire cauzată de disprețuirea unui astfel de Dumnezeu, de răzvrăti-

rea împotriva autorității Sale și de indiferența față de gloria Lui. 

Aceasta este ceea ce ne face „să plângem cu amar” (Matei 26:75). Cel 

care nu geme datorită păcatului lui, își găsește plăcerea în el. Dumne-

zeu ne cere „să ne smerim sufletele” (Levitic 16:29). Chemarea Lui este, 

„dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu 

post, cu plânset și bocet! Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă 

la Domnul, Dumnezeul vostru” (Ioel 2:12-13). Doar acea întristare pen-

tru păcat care ne determină să ne „răstignim firea pământească împre-

ună cu patimile și poftele ei” (Galateni 5:24), este semnul pocăinței au-

tentice. 

(3). O mărturisire a păcatului. „Cine își ascunde fărădelegile, nu 

propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare” 
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(Proverbe 28:13). Pentru un păcătos, a-și nega păcatele, direct sau in-

direct, a le minimiza sau a aduce scuze pentru ele, este ca o a doua 

natură. Așa s-au petrecut lucrurile cu Adam și Eva la început. Dar 

atunci când Duhul Sfânt lucrează în suflet, păcatele omului sunt aduse 

la lumină și, în schimb, el și le recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Nu 

există nicio eliberare pentru o inimă zdrobită în acest fel, până când ea 

nu își recunoaște păcatele înaintea lui Dumnezeu: „Câtă vreme am tă-

cut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte 

mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul 

de seceta verii” (Psalmul 32:3-4). Însușirea și recunoașterea deschisă, 

cu inima zdrobită, a păcatelor noastre este imperativă, dacă vrem să ne 

putem menține pacea conștiinței. Aceasta este schimbarea de atitudine 

pe care Dumnezeu o cere. 

(4). O întoarcere concretă de la păcat. „Cu siguranță că nu există 

nimeni aici atât de amețit de opiumul indiferenței drăcești încât să își 

imagineze că poate să se desfete în poftele sale, după care, în final, să 

îmbrace hainele albe ale celor răscumpărați, în Paradis. Dacă îți imagi-

nezi că poți fi părtaș sângelui lui Hristos, și totuși să bei paharul lui 

Belial, și dacă gândești că poți fi în același timp mădular al lui Satan și 

al lui Hristos, atunci ai mai puțină viață în tine decât crezi. Ar trebui să 

știi că mâna ta dreaptă trebuie tăiată și ochiul tău drept trebuie scos – 

că trebuie să renunți la cele mai îndrăgite păcate ale tale – dacă vrei să 

intri în Împărăția lui Dumnezeu” (citat din predica lui Spurgeon din 

Luca 13:24). 

În Noul Testament sunt folosiți trei termeni grecești care prezintă 

trei aspecte diferite ale pocăinței. În primul rând, metanoeo, care are 

sensul de „schimbare a gândirii” (Matei 3:2; Marcu 1:15 etc). În al doilea 

rând, metanolomai, care are sensul de „schimbare a inimii” (Matei 

21:29, 32; Evrei 7:21). În al treilea rând, metanoia, care înseamnă 

„schimbare a vieții” (Matei 3:8; 9:13; Faptele Apostolilor 20:21). Toate 
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acestea trei sunt necesare într-o pocăință autentică. Mulți experimen-

tează o schimbare a minții: ei sunt instruiți, educați, și astfel cunosc 

mai bine anumite lucruri, dar continuă să se împotrivească lui Dumne-

zeu. Unii sunt chiar afectați în inimă sau conștiință, și totuși ei continuă 

în păcat. Alții își corectează căile, dar nu din dragoste față de Dumnezeu 

și nici din ură față de păcat. Unii sunt educați în minte și tulburați în 

inimă, dar nu-și reformează niciodată viețile. Cele trei aspecte trebuie 

să meargă împreună în pocăința adevărată. 

„Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturi-

sește și se lasă de ele, capătă îndurare” (Proverbe 28:13). Omul care nu 

s-a întors de pe căile sale rele cu dorința deplină a inimii sale și în mod 

progresiv în viața sa, nu s-a pocăit. Dacă urăsc cu adevărat păcatul și 

sunt întristat datorită lui, n-ar trebui să îl abandonez? Observați cu 

atenție expresiile „în care trăiați odinioară”, din Efeseni 2:2 și „eram 

altădată” din Tit 3:3! „Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit 

să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă 

de el” (Isaia 55:7). Aceasta este schimbarea vieții pe care Dumnezeu o 

cere. 

(5). Însoțită de restaurare, acolo unde acest lucru este necesar și 

posibil. Nicio pocăință nu poate fi adevărată, dacă nu este însoțită de o 

corectare completă a vieții. Rugăciunea unui suflet cu adevărat pocăit 

este aceasta: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în 

mine un duh nou și statornic!” (Psalmul 51:10) Iar acolo unde omul își 

dorește cu adevărat să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu, el dorește 

să fie cinstit și înaintea semenilor lui. Acela care, în trecut, a greșit 

cuiva, iar acum nu face niciun efort hotărât, cât îi stă în putință, să 

corecteze acea greșeală, cu siguranță că nu s-a pocăit! John G. Paton93 

ne vorbește despre felul cum, după ce un anume slujitor s-a convertit, 

                                            
93 John Paton (1824-1907) – misionar scoțian la canibalii din insulele Noile Hebride. 
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primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i înapoieze stăpânului său toate 

lucrurile pe care i le furase! 

(6). Aceste roade sunt permanente. Întrucât pocăința adevărată 

este precedată de conștientizarea atractivității și perfecțiunii caracte-

rului divin, ca și a păcătoșeniei groaznice a păcatului de a fi tratat cu 

batjocură o Ființă infinit de glorioasă, remușcarea din cauza oricărui 

lucru rău și ura față de acestea sunt continue. Pe măsură ce creștem în 

har, în cunoașterea Domnului și în simțul datoriei noastre și al obliga-

țiilor noastre față de El, pocăința noastră se adâncește, noi ne cercetăm 

propriile vieți mult mai profund și ne luăm un loc din ce în ce mai sme-

rit înaintea Lui. Cu cât tânjește inima mai mult după o umblare mai 

apropiată cu Dumnezeu, cu atât mai mult se va îndepărta de orice lucru 

care o împiedică să își împlinească această dorință. 

(7). Totuși, pocăința nu este niciodată perfectă în această viață. Cre-

dința noastră nu este niciodată atât de completă încât să ajungem în si-

tuația în care inima noastră să nu mai fie hăituită de îndoieli. Tot așa, 

pocăința noastră nu este niciodată atât de pură încât să fie totalmente 

liberă de împietrirea inimii. Pocăința este un act care durează toată viața. 

Avem nevoie să ne rugăm zilnic pentru o pocăință tot mai adâncă. 

Având în vedere toate cele spuse, credem că pentru orice cititor 

imparțial este suficient de clar faptul că acei predicatori care resping 

pocăința sunt, pentru sărmanele suflete pierdute, niște „doctori fără 

valoare”. Cei care pun deoparte pocăința, predică o „altă evanghelie” 

(Galateni 1:6) decât au predicat Hristos (Marcu 1:15; 6:12) și apostolii 

Lui (Faptele Apostolilor 17:30; 20:21). Pocăința este o îndatorire evan-

ghelică, chiar dacă nu ne bizuim pe ea, căci nu contribuie cu nimic la 

mântuire. Cei care nu s-au pocăit niciodată sunt încă în capcana dia-

volului (2 Timotei 2:25-26) și își strâng pentru comori de mânie pentru 

ziua răzbunării lui Dumnezeu (Romani 2:4-5).  
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„De aceea, dacă păcătoșii ar lua-o pe calea cea mai înțeleaptă în 

vederea folosirii mijloacelor harului, ei trebuie să încerce să descopere 

scopul lui Dumnezeu și, cu influența Duhului, să se străduiască să își 

vadă și să își conștientizeze starea lor păcătoasă, vinovată și ticăloasă. 

În acest sens, ei trebuie să abandoneze prieteniile deșarte, să lase în 

urmă umblarea după lucrurile lumii, să abandoneze orice lucru care 

tinde să îi țină legați în păcat și care tinde să stingă lucrarea Duhului în 

ei. Acesta este scopul pe care ei trebuie să-l aibă în minte atunci când 

citesc, meditează și se roagă, când se compară cu Legea sfântă a lui 

Dumnezeu, încercând să se vadă pe ei înșiși în aceeași lumină în care 

Dumnezeu îi vede, și să se judece în același fel în care Dumnezeu îi 

judecă. Astfel, ei vor fi în situația de a aproba ceea ce Legea spune des-

pre ei și de a admira harul Evangheliei. Ei se vor judeca pe sine și, cu 

smerenie, vor striga după harul fără plată al lui Dumnezeu, prin Isus 

Hristos, întorcându-se prin El la Dumnezeu.”94 

Poate că aici este util să facem un sumar al lucrurilor care au fost 

prezentate: 1. Pocăința este o îndatorire evanghelică, și niciun predicator 

nu se califică să fie privit ca slujitor al lui Hristos dacă păstrează tăcerea 

cu privire la pocăință (Luca 24:47). 2. Pocăința este cerută de Dumnezeu 

în această vreme (Faptele Apostolilor 17:30), la fel cum a fost cerută din-

totdeauna. 3. Pocăința nu este în niciun fel meritorie, dar fără ea nu pu-

tem să credem în Evanghelie și să fim mântuiți (Matei 21:32; Marcu 1:15). 

4. Pocăința constă într-o conștientizare dată de Duhul Sfânt cu privire la 

păcătoșenia fără limite a păcatului și o trecere a omului de partea lui 

Dumnezeu, împotriva propriei persoane. 5. Pocăința presupune o apro-

bare din inimă a Legii lui Dumnezeu și un consimțământ deplin cu pri-

vire la cerințele ei drepte, care sunt însumate în „Să iubești pe Domnul, 

Dumnezeul tău, cu toată inima ta…” 6. Pocăința este însoțită de o ură 

                                            
94 Joseph Bellamy, True Religion Delineated (Boston, Mass: Henry P. Russell, 1750), 390; Bellamy 

(1719-1790) a fost un pastor congregaționalist American, autor și teolog. 
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autentică față de păcat și o întristare cauzată de păcat. 7. Pocăința este 

dovedită prin abandonarea păcatului. Pocăința se cunoaște prin perma-

nența ei: trebuie să existe o întoarcere continuă de la păcat și o întristare 

față de orice cădere în păcat. 8. Pocăința, chiar dacă este permanentă, nu 

este niciodată completă sau perfectă în această viață. 9. Pocăința trebuie 

căutată ca pe un dar al lui Hristos (Faptele Apostolilor 5:31). 

 

Fragment din cartea Repentance: What Saith the Scriptures?,                                               

disponibilă în limba engleză la Chapel Library. 
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42 
EXAMINAREA                              

POCĂINȚEI NOASTRE 
 

THOMAS WATSON 
 

Dacă cineva spune că s-a pocăit, mi-aș dori ca acea persoană să se 

cerceteze cu seriozitate folosind cele șapte... rezultate ale pocăinței pe 

care apostolul le enumeră în 2 Corinteni 7:11. 

1. Devotament. Termenul din limba greacă are sensul unei sârgu-

ințe caracterizată de preocupare, sau a unei respingeri atente a tuturor 

ispitelor de a păcătui. Adevăratul pocăit fuge de păcat, așa cum Moise 

a fugit de șarpe (Exod 4:3). 

2. Apărare. Termenul grecesc este cel de apologie. Sensul este 

acesta: chiar dacă noi suntem foarte atenți, totuși, prin puterea ispitei, 

putem aluneca în păcat. În acest caz, sufletul pocăit nu va lăsa păcatul 

să stea nederanjat în conștiința lui, ci se va judeca singur pentru păca-

tele sale. El își varsă lacrimile înaintea Domnului, imploră îndurarea în 

Numele lui Hristos, și nu abandonează niciodată până nu a căpătat ier-

tarea. Astfel, el este izbăvit de vinovăție în conștiința lui și capabil acum 

să se apere de Satana. 
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3. Indignare. Cel care se pocăiește de păcat are un duh care se ri-

dică împotriva lor, așa cum sângele cuiva se umflă la vederea aceluia 

pe care îl urăște de moarte. Indignarea față de păcat este stârnită în 

inima pocăitului. Pocăitul se află în luptă cu propria persoană. David se 

denumește prost și dobitoc (Psalmul 73:22). Dumnezeu nu găsește ni-

ciodată plăcere mai mare în noi ca atunci când ne împotrivim păcatului 

în inimile noastre. 

4. Teamă. O inimă sensibilă este întotdeauna o inimă care tremură. 

Pocăitul simte amărăciunea păcatului. Această viespe l-a înțepat, iar 

acum, având nădejdea că Dumnezeu este împăcat, se teme să se apropie 

de păcat. Sufletul pocăit este plin de teamă. El este temător ca nu cumva 

să piardă favoarea lui Dumnezeu, care este mai bună decât viața. El se 

teme ca nu cumva, din lipsa sârguinței, să rateze mântuirea. El se teme 

ca nu cumva, după ce inima lui a fost înmuiată, apele pocăinței să o 

înghețe și astfel să fie împietrit din nou în păcat. „Ferice de omul care 

se teme necontenit” (Proverbe 28:14)... O persoană care se pocăiește, 

se teme și nu continuă în păcat. O persoană care nu este părtașă haru-

lui, păcătuiește, dar nu se teme. 

5. Dorință vehementă. Așa cum sosul acru ne ascute apetitul, tot 

așa ierburile amare ale pocăinței ne ascut dorința după eliberare. Dar 

ce anume dorește cel pocăit? El dorește mai multă putere împotriva 

păcatului și să fie eliberat de el. Este adevărat, el a scăpat din mâinile 

Satanei, dar umblarea lui în această lume este ca a unui prizonier care 

a evadat din închisoare cu o cătușă agățată de picior. El nu poate umbla 

pe căile lui Dumnezeu cu atâta libertate și rapiditate cât și-ar dori. De 

aceea, el dorește ca aceste cătușe ale păcatului să îi fie date jos. El vrea 

să fie eliberat de corupția sufletului. El strigă alături de Pavel: „Cine mă 

va elibera de acest trup de moarte?” (Romani 7:24). Pe scurt, el dorește 

să fie cu Hristos, și să își centreze toate dorințele în El. 
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6. Râvnă. Dorința și zelul se potrivesc să fie puse alături pentru a 

arăta că adevărata dorință se manifestă printr-o străduință plină de 

râvnă. Cât de puternic se străduiește pocăitul în lucrurile care țin de 

mântuire! Cât de hotărât să avântă el către Împărăția cerurilor (Matei 

11:12)! Zelul trezește dorința după glorie. Când se confruntă cu dificul-

tăți, râvna este întărită prin împotrivire față de păcat și el calcă în pi-

cioare pericolele. Zelul face un suflet pocăit să persiste în întristarea 

care este după voia lui Dumnezeu, împotriva descurajărilor și piedicilor 

de orice fel. Râvna îl face pe om să se depășească pe sine, spre slava lui 

Dumnezeu. Înainte de convertire, Pavel era nebun în pornirea lui îm-

potriva sfinților (Faptele Apostolilor 26:11). După convertire, el a fost 

considerat nebun de dragul lui Hristos: „Pavele, ești nebun!” (Faptele 

Apostolilor 26:24), dar aici avem de-a face cu râvnă, nu cu nebunie. 

Râvna animă spiritul și acțiunea. Ea dă naștere credinței fierbinți, care 

este ca și focul aruncat asupra jertfei (Romani 12:11). După cum frica 

este ca o funie pentru păcat, tot așa zelul este ca un bici pentru acțiune. 

7. Dorința de dreptate [răzbunare – lit.]. Un pocăit adevărat își tra-

tează păcatele cu o ură sfântă. El caută moartea lor așa cum Samson s-

a răzbunat pe Filisteni pentru cei doi ochi ai săi (Judecători 16:28). El 

își folosește păcatele așa cum iudeii L-au tratat pe Hristos. Le dă să bea 

oțet și băutură amară. Își crucifică poftele (Galateni 5:24). Un adevărat 

copil al lui Dumnezeu caută să se răzbune cel mai mult pe acele păcate 

care L-au dezonorat cel mai tare pe Hristos. Prin păcat, David și-a spur-

cat patul dar, după aceea, l-a udat cu lacrimi de pocăință. Israel a păcă-

tuit prin idolatrie, dar mai apoi le-a oferit idolilor lor o lecție de dezo-

norare: „Veți socoti ca spurcate argintul care vă acopere idolii și aurul 

cu care sunt poleite chipurile turnate” (Isaia 30:22)... Mai întâi, femeile 

israelite s-au îmbrăcat după moda vremii și au abuzat de oglinzile lor 

pentru a crește în mândrie, dar mai apoi, răzbunându-se și manifes-

tând râvnă, și-au oferit oglinzile spre a fi folosite în slujire la cortul lui 

Dumnezeu (Exod 38:8). La fel și cei care, în trecut, erau atrași, prin 
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curiozitate, pătrunzând în lumea artelor și magiei, dar, odată ce s-au 

pocăit, și-au adus cărțile și, în semn de răzbunare, le-au ars (Faptele 

Apostolilor 19:19). 

Acestea sunt roadele și produsele binecuvântate ale pocăinței. Dacă 

putem descoperi aceste lucruri în sufletele noastre, am ajuns la acea 

pocăință de care nu ne va părea niciodată rău (2 Corinteni 7:10). 

 

Fragment din cartea The Doctrine of Repentance,                                                              

disponibilă în limba engleză la Chapel Library                                                                           

și în limba română la Asociația Magna Gratia. 
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43 
CEL MAI MARE                            

MOTIV AL POCĂINȚEI 
 

CHARLES SPURGEON 

 

„Își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns”  – Zaharia 12:10 

 

DRAGOSTEA SFÂNTĂ CARE ÎI FACE PE OAMENI SĂ ÎȘI DE-

PLÂNGĂ PĂCATELE IZVORĂȘTE DINTR-O LUCRARE DIVINĂ. Nu stă 

în puterea omului căzut în păcat să își înnoiască inima. Poate piatra să 

se transforme în ceară sau granitul în lut? Doar Cel care umple cerurile 

și care a pus temelia pământului poate să formeze și să reformeze du-

hul din interiorul omului. Puterea de a face ca stânca naturii noastre să 

curgă în râuri de pocăință nu stă în piatră. Ea stă în Duhul Dumnezeului 

atotputernic…  

Atunci când El se ocupă de mintea omenească prin lucrările Sale 

tainice, îl umple cu viața cea nouă, cu o percepție nouă și cu simțăminte 

noi. Iov spunea: „Dumnezeu mi-a tăiat inima” (Iov 23:16a), și este ade-

vărat în cel mai bun sens. Duhul Sfânt ne face precum ceara, și astfel 

noi devenim influențabili la mâna Lui sfântă… Dar am ajuns acum la 

centrul și miezul subiectului nostru. 
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BLÂNDEȚEA INIMII ȘI DEPLÂNGEREA PĂCATULUI SUNT ÎN REA-

LITATE PRODUSE PRINTR-O CREDINȚĂ CARE PRIVEȘTE LA FIUL 

STRĂPUNS AL LUI DUMNEZEU. Adevărata întristare față de păcat nu 

vine în lipsa lucrării Duhului lui Dumnezeu. Dar nici chiar Duhul nu 

lucrează această întristare fără a ne conduce să privim la Isus cel cru-

cificat. Nu există nicio deplângere adevărată a păcatului până când 

ochiul nu Îl vede pe Hristos… O, suflete, vino să privești acolo unde toți 

ochii ar trebui îndreptați, la Acela care a fost străpuns, așa încât să în-

ceapă să verse lacrimi pentru ceea ce toți ochii ar trebui să plângă: pă-

catul care L-a ucis pe Mântuitorul tău! Nu există nicio pocăință mântu-

itoare decât aceea care privește la Cruce… Pocăința evanghelică este 

singura pocăință acceptabilă. Esența pocăinței evanghelice stă în faptul 

că ea privește la Acela pe care L-a străpuns prin păcat… Ține minte, 

oriunde vine Duhul Sfânt cu adevărat, El conduce întotdeauna sufletul 

să privească la Hristos. Niciun om nu a primit vreodată Duhul lui Dum-

nezeu spre mântuire, dacă nu L-a primit prin a fi adus să privească la 

Hristos și să își deplângă păcatele. 

Credința și pocăința se nasc împreună, trăiesc împreună și cresc 

împreună. Nimeni să nu despartă ceea ce Dumnezeu a unit! Niciun om 

nu se poate pocăi de păcate fără a crede în Isus, și nici nu poate să 

creadă în Isus fără a se pocăi de păcate. Privește atunci cu dragoste la 

Acela care a vărsat sânge pe cruce, pentru tine, pentru că în acea privire 

vei găsi iertare și vei primi înmuierea inimii. Cât de minunat ca toate 

relele noastre să fie reparate printr-o singură prescripție: „Întoarceți-

vă la Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământu-

lui!” (Isaia 45:22) Totuși, nimeni nu-L va primi pe Hristos până când 

Duhul lui Dumnezeu nu îl va înclina să facă asta. El nu lucrează în ni-

meni mântuirea dacă omul nu se supune influențelor Lui și nu își în-

toarce ochii către Isus… 
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Privirea care ne binecuvântează așa încât să producă îmblânzirea 

inimii este o privire către Isus cel străpuns. Aș vrea să insist asupra 

acestui lucru. Ceea ce afectează inima nu este doar a privi la Isus în 

calitate de Dumnezeu, ci a privi la acest Domn și Dumnezeu, crucificat 

pentru noi. Doar când Îl vedem pe Domnul străpuns, doar atunci inima 

noastră începe să fie zdrobită. Doar când Domnul ni-L descoperă pe 

Isus începem și noi să avem păcatele noastre revelate… 

Veniți, suflete dragi, haideți să mergem împreună la cruce pentru o 

vreme și să vedem cine a fost Acela care a primit acolo străpungerea suliței 

din partea soldatului roman! Priviți coastele Lui și observați acea tăietură 

groaznică ce I-a străpuns inima și care a pus în mișcare un dublu potop. 

Centurionul a spus, „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 

27:54). El, Cel care prin natura Sa este Dumnezeu, Stăpânul tuturor, căci 

„toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost 

făcut fără El” (Ioan 1:3), a luat asupra Sa natura noastră și S-a făcut om ca 

și noi, cu excepția faptului că El nu a avut nici măcar o umbră de păcat. 

„La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până 

la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8). El este Cel care a murit! 

El, singurul deținător al nemuririi, a fost de acord să moară! El era doar 

slavă și putere, și totuși a murit! Era doar bunătate și har, și totuși a fost 

jertfit! Bunătatea infinită a fost țintuită pe lemn! Bunătatea fără margini a 

fost străpunsă cu o suliță! Această tragedie le depășește cu totul pe toate 

celelalte! Oricât de întunecată ar putea să pară în alte situații lipsa de re-

cunoștință a omului, cea mai întunecată se găsește aici! Oricât de oribil ar 

fi disprețul lui împotriva virtuții, aici a fost manifestat cel mai crud dispreț! 

Aici și-a arătat Iadul toată răutatea, strigând: „veniți să-l omorâm și să 

punem stăpânire pe moștenirea lui” (Matei 21:38). 

Dumnezeu a locuit printre noi, iar omul n-a vrut să audă nicidecum 

de El. Atât de mult a dorit omul să își zdrobească Dumnezeul și să Îl 

ucidă, încât a mers până acolo încât să comită cea mai hidoasă crimă. 
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Omul L-a junghiat pe Domnul Hristos și L-a străpuns cu sulița! Prin 

aceasta, el a arătat ce ar vrea să facă cu Cel Veșnic, dacă ar veni la El. 

În esența lui, omul este ucigaș de Dumnezeu. El ar fi fericit dacă n-ar fi 

existat niciun Dumnezeu. Mai mult, în inimă, omul spune, „Nu este 

Dumnezeu” (Psalmul 14:1). Dacă mâna omului ar putea să facă tot ce îi 

poftește inima, Dumnezeu n-ar exista mai mult de un ceas. Această ati-

tudine s-a demonstrat atunci când și-a investit puterea în străpungerea 

Domnului nostru cu o așa de mare intensitate a păcatului: omul a vrut 

să Îl străpungă pe Dumnezeu. 

Dar de ce? De ce să fie persecutat Bunul Dumnezeu în acest fel? Te 

implor, prin dragostea cea bună a Domnului Isus, prin slava Persoanei 

Sale și prin perfecțiunea caracterului Său – fii uimit și rușinat că El a 

trebuit să fie străpuns! Aceasta nu este o moarte obișnuită! Această 

crimă nu este una normală. O, omule, Cel străpuns cu sulița era Dum-

nezeul tău! Pe cruce a fost pus, iată, Creatorul tău, Binefăcătorul tău, 

cel mai bun Prieten al tău! 

Privește îndelung la Cel străpuns și observă suferința care este cu-

prinsă în cuvântul străpuns. Domnul nostru a suferit mult și sever. Nu 

pot ilustra într-un singur cuvânt istoria suferințelor Lui, a întristărilor 

vieții Sale de sărăcie și persecuție; a suspinelor din Grădina Ghetsimani 

și a stropilor de sânge căzuți de pe fruntea Sa; gemetele părăsirii, lepă-

dării și trădării Sale; întristările din prezența lui Pilat; bătăile, scuipă-

turile și batjocura; tristețea crucii, cu dezonoarea și agonia ei… Domnul 

nostru a fost făcut blestem pentru noi. El a îndurat pedeapsa păcatului: 

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). 

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădele-

gile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile 

Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5).  

Fraților, suferințele lui Isus ar trebui să ne înmoaie inimile! Mă po-

căiesc în dimineața aceasta de faptul că nu sunt în stare să plâng așa 
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cum ar trebui. Mă acuz de acea împietrire a inimii pe care o condamn, 

întrucât pot să vă vorbesc despre aceste lucruri fără să cad zdrobit. Du-

rerile Domnului meu nu pot fi exprimate în cuvinte. Citește și vezi dacă 

a mai existat vreodată o întristare ca a Lui! Aici ne aplecăm peste un 

abis fără fund și privim în jos către o prăpastie nemăsurată… Dacă vei 

privi îndelung la faptul că Isus a fost străpuns pentru păcatele noastre 

și dacă te vei gândi la tot ce înseamnă acest lucru, inima ta va trebui să 

se înmoaie. Mai devreme sau mai târziu, crucea va dezvălui toate sen-

timentele de care ești capabil și îți va da abilitatea de a trăi și mai mult. 

Când Duhul Sfânt pune crucea în inimă, aceasta se dizolvă în blândețe… 

Împietrirea inimii moare când Îl vede pe Isus murind într-un dispreț 

atât de mare. 

Acest lucru ne conduce mai departe la a observa cine au fost cei care 

L-au străpuns: „[ei] își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au 

străpuns” (Zaharia 12:10). Acest „ei”, în fiecare caz, se referă la aceleași 

persoane. Noi am fost cei care L-am junghiat pe Mântuitor, chiar noi, 

cei care privim la El, și trăim… În cazul Mântuitorului, păcatul a fost 

cauza morții Sale. Nelegiuirile L-au străpuns. Dar nelegiuirile cui? Ale 

cui? Nu au fost ale Lui, căci El nu a cunoscut păcat, iar pe buzele Lui nu 

a existat vicleșug. Pilat a spus, „Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta” 

(Luca 23:4).  

Fraților, Mesia a fost omorât, dar nu pentru Sine. Păcatele noastre 

L-au ucis. El a suferit pentru că nu exista nicio altă cale de satisfacere 

a dreptății lui Dumnezeu și care să ne permită să scăpăm. Sabia, care 

altfel ar fi trebuit să lovească în noi, s-a ridicat împotriva Păstorului, a 

Domnului, împotriva Omului care era Tovarășul lui Iehova (Zaharia 

13:7)... Dacă acest lucru nu ne frânge și nu ne înmoaie inimile, atunci 

haideți să observăm de ce a ajuns El într-o poziție în care să fie străpuns 

pentru păcatele noastre. Dragostea, dragostea minunată, și nimic altceva 

decât dragostea a fost ceea ce L-a condus la cruce. Nicio altă acuzație nu 
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putea fi adusă vreodată înaintea Lui decât aceasta: El „a fost găsit vinovat 

de exces de dragoste”95. El S-a lăsat să fie străpuns pentru că era hotărât 

să ne mântuiască… Vom auzi noi acest lucru, ne vom gândi la el, vom lua 

aminte la el, și totuși să rămânem nemișcați? Suntem cumva mai rău decât 

dobitoacele? A fost omul părăsit cu totul de umanitatea lui? Dacă Dumne-

zeu Duhul Sfânt este acum la lucru, cu siguranță că o privire îndreptată 

către Hristos ne va înmuia inimile de piatră… 

Aș vrea să vă mai spun, dragilor, că, pe cât veți privi mai mult la Isus 

crucificat, pe atât mai mult vă veți deplânge păcatele. O gândire mai pro-

fundă la aceste lucruri va produce o blândețe mai mare. Aș vrea să vă văd 

privind mult la Cel străpuns, astfel încât să urâți păcatul.  

Cărțile care prezintă patimile Domnului nostru și imnurile care cântă 

despre crucea Lui au fost întotdeauna foarte dragi pentru sufletele sfinți-

lor, datorită influenței lor sfinte asupra inimii și conștiinței. Trăiți la Cal-

var, dragilor, căci acolo veți trăi cel mai bine. Trăiți la Calvar și iubiți la 

Calvar, până când viața și dragostea devin unul și același lucru. Vreau să 

vă spun: priviți la Cel străpuns până când inimile voastre sunt străpunse. 

Un predicator din vechime spunea, „Priviți la cruce până când tot ce se află 

pe ea va pătrunde în inimile voastre”. Apoi a adăugat, „Priviți la Isus până 

când El privește la voi”.  

Ațintiți-vă privirea asupra Persoanei Sale, în suferință, până când El 

Își întoarce privirea către voi, așa cum a făcut cu Petru, lucru care l-a de-

terminat pe acesta să plângă cu amar (Luca 22:61-62). Priviți la Isus până 

când vă vedeți pe voi înșivă; plângeți pentru El până când veți ajunge să 

plângeți pentru păcatele voastre…  

El a suferit în locul oamenilor vinovați. Aceasta este Evanghelia. Indi-

ferent ce ar predica alții, „noi predicăm pe Hristos răstignit” (1 Corinteni 

1:23). Vom ține mereu crucea sus. Substituția între Hristos și păcătos este 

                                            
95 Citat din imnul Jesus Crucified, de Frederick W. Faber (1814-1863). 
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esența Evangheliei. Nu minimizăm cu nimic învățătura privind cea de-a 

doua venire a Lui dar, mai înainte de orice, Îl predicăm pe Cel străpuns – 

căci acest lucru este ceea ce va conduce la pocăința evanghelică, atunci 

când Duhul harului este turnat în oameni. 

Fragment din predica rostită în dimineața zilei Domnului din 18 septembrie 1887, la 

Metropolitan Tabernacle, Newington, Anglia. 
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„Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oa-

menilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca 

lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a 

dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți...”  – 

Faptele Apostolilor 17:30-31 

 

În vremurile întunecate ale ignoranței, care au precedat propovăduirea 

Evangheliei, Dumnezeu părea că a închis ochii la idolatria și diferitele forme 

de răutate care se răspândiseră în lume. Adică El a părut să le treacă cu ve-

derea sau să nu le observe, în ceea ce privește pedepsirea lor sau chemarea 

explicită a popoarelor la pocăință. Acum, spune sfântul Pavel, situația s-a 

schimbat. Evanghelia este acum propovăduită în întreaga lume și, de aceea, 

Dumnezeu nu pare să mai treacă cu vederea răutatea și lipsa de pocăință a 

omenirii, ci proclamă marele Său mandat înaintea lumii rebele, în mod ex-

plicit și clar, poruncind tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască 

(Faptele Apostolilor 17:30). El le oferă acum motive specifice și încurajări 

clare în acest sens. 
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Un motiv de cea mai mare greutate, care nu a fost niciodată atât 

de clar propovăduit și pe scară atât de largă până atunci, este doctrina 

judecății universale. Și este evident că perspectiva unei judecăți trebuie 

să fie un motiv puternic ca păcătoșii să se pocăiască. Acesta îi va trezi 

din siguranța lor imaginar și îi va duce la pocăință. 

Dumnezeu a arătat cu certitudine tuturor oamenilor, adică tuturor 

celor care aud Evanghelia, că El a rânduit o zi pentru acest scop măreț, 

și că Isus Hristos, Dumnezeu-omul, va face în persoană această jude-

cată măreață și solemnă… Învierea lui Hristos ne oferă certitudinea 

acestui lucru în mai multe aspecte. Ea este un model și o garanție a 

învierii universale, acel mare pas pregătitor al judecății. De asemenea, 

ea este o atestare autentică a pretențiilor Domnului nostru și o dovadă 

incontestabilă a misiunii Sale divine… 

Haideți să intrăm acum în maiestuoasa scenă. Dar, vai, ce imagini 

să folosesc pentru a o reprezenta? Nimic din ceea ce am văzut, nimic 

din ceea ce am auzit, nimic din ce s-a întâmplat vreodată de-a lungul 

timpului pe pământ nu ne-o poate prezenta în lumina adecvată. Toată 

lumea este abjectă și degradată, totul este leșinat și obscen, și chiar 

soarele pălește atunci când este comparat cu măreața priveliște din 

acea zi. Suntem atât de obișnuiți cu obiectele mărunte și josnice încât 

este imposibil să gândim adecvat la aceasta. Dar, nu după multă vreme, 

vom fi spectatorii uimiți ai acestor minunății, iar ochii și urechile noas-

tre ne vor învăța. Dar acum este necesar să ne formăm idei despre 

aceste lucruri, așa încât inimile noastre să fie afectate pentru a fi pre-

gătiți pentru ele. Haideți, deci, să prezentăm înaintea ochilor noștri 

acele ilustrații ale revelației divine, singurul nostru ghid în acest caz… 

În ceea ce privește Persoana care va acționa drept Judecător, psalmis-

tul ne spune că Dumnezeu Însuși va fi Judecătorul. Cu toate acestea, Hris-

tos ne arată că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a dat toată judecata în mâna 

Fiului, Căruia I-a conferit și autoritatea, întrucât El este Fiul omului. De 



POCĂINȚA ȘI JUDECATA UNIVERSALĂ   SAMUEL DAVIES 

= 405 = 

aceea, Isus Hristos, Dumnezeu-omul, este, așa cum am observat, Cel care 

va îndeplini acest rol deosebit. Din motivele deja enunțate, este foarte ni-

merit ca judecata să Îi fie atribuită. Întrucât este Dumnezeu și om, are toate 

avantajele divinității și ale umanității, centrate în El, și care, astfel, Îl fac 

mai potrivit pentru această slujire decât dacă ar fi fost doar Dumnezeu sau 

doar om. Acesta este Judecătorul maiestuos în fața Căruia vom sta. Per-

spectiva aceasta ar trebui să ne inspire reverență, bucurie și teroare.  

În ceea ce privește înfățișarea Lui, El va avea demnitatea Persoanei 

și slujirii Sale. El va străluci în toate aspectele gloriei Lui nepătate, ale 

dumnezeirii și ale tuturor celorlalte trăsături suave ale unui om perfect. 

Cei care Îl vor înconjura, vor sublinia demnitatea înfățișării Sale gran-

dioase, iar admirația naturii va crește solemnitatea și teroarea acelei 

zile. Iată cum Îl descrie chiar Cuvântul Lui: „Când va veni Fiul omului 

în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei 

Sale” (Matei 25:31). „La descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii 

puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc 

pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru 

Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1:7-8). Acesta este Judecătorul înaintea 

Căruia trebuie să stăm… 

Apoi Judecătorul apare, scaunul de judecată se ridică, iar morții 

sunt înviați. Ce anume urmează? Ei bine, urmează adunarea universală 

a tuturor fiilor oamenilor înaintea scaunului de judecată. Ce adunare 

impresionantă, ce mulțime vastă este aceasta! Toți fiii oamenilor s-au 

adunat într-o imensă mulțime. Adam privește la lunga sa linie genea-

logică, și ei au ochii ațintiți la tatăl lor comun... Și tu și eu vom fi pre-

zenți, fraților, în acea adunare impresionantă. Nu ne vom putea pierde 

în mulțime, și nici nu vom putea scăpa să fim observați de Judecătorul 

nostru. Ochiul Său va fi atât de bine ațintit asupra fiecărei persoane, 

încât va fi ca și cum nu ar exista acolo decât două persoane: omul și 

Judecătorul. 
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Apoi Judecătorul se așează pe tronul Lui. Milioane de oameni stau 

nerăbdători înaintea Lui, așteptându-și condamnarea. Deocamdată, nu 

se face nicio separare între ei… Dar iată! La porunca Judecătorului, 

mulțimea se pune în mișcare. Oamenii se despart: ei sunt despărțiți 

conform caracterului lor și se formează două mulțimi mari, una la 

stânga și cealaltă la dreapta (Matei 25:31-33)… O, ce separare ciudată 

are loc acum! Cât de mulți oameni, cândva printre cei sfinți, stimați 

pentru evlavia lor de către alții – și de către ei înșiși – sunt acum izolați 

de aceștia și puși alături de criminalii care tremură, la stânga Judecă-

torului! Și cât de multe suflete sărmane, inimi cinstite, suflete chinuite, 

ale căror temeri i-au purtat până aici, se găsesc în situația surprinză-

toare de a fi puși la dreapta Judecătorului lor, care le zâmbește! Ce le-

gături sunt frânte acum! Ce inimi zdrobite! Ce prietenii, rudenii și re-

lații apropiate sunt despărțite de acum pe vecie! Vecini de vecini, stă-

pâni de slujitori, prieteni de prieteni, părinți de copii, soți de soții… 

Dar cine sunt cei ce formează mulțimea ticăloasă de la stânga? Văd 

acolo, prin revelație, pe cel bețiv, pe curvar, pe mincinos, pe hoț și di-

feritele clase de păcătoși păgâni, ca și pe cei dedați plăcerilor lor. Văd 

acolo familiile care n-au chemat Numele Domnului și întregi națiuni 

care L-au uitat. O, ce mulțimi vaste, câte milioane de milioane de mili-

oane sunt aici! 

Dar cine sunt acei nemuritori proslăviți din mulțimea de la dreapta? 

Ei sunt cei care acum își deplâng păcatele, care se împotrivesc lor și le 

abandonează. Ei sunt aceia care și-au predat viețile în întregime lui 

Dumnezeu, prin Isus Hristos, care s-au supus din toată inima metodei 

de mântuire revelată în Evanghelie; care au fost făcuți făpturi noi prin 

puterea minunată a lui Dumnezeu; care se străduiesc din toată puterea 

și perseverează în viețile lor spre a-și duce mântuirea la capăt și care 

trăiesc neprihănit, sobru și evlavios în această lume… 
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Dar iată, acum începe judecata. Dumnezeu judecă tainele oameni-

lor prin Isus Hristos. Toate faptele tuturor fiilor oamenilor vor fi su-

puse judecății (1 Corinteni 3:11-15)… Și ce descoperiri ciudate va face 

această judecată! Ce dorințe nobile vor fi afișate acum în toată frumu-

sețea înaintea ochilor oamenilor, care nu au strălucit niciodată așa; ce 

fapte evlavioase și nobile, care au fost ascunse sub vălul modestiei; ce 

aspirații pline de dragoste, ce exerciții devotate ale inimii, care s-au 

deschis doar ochilor Omniscienței – sunt acum aduse la lumină și pri-

mesc aprobarea Judecătorului suprem, înaintea întregului univers! 

Dar, pe de altă parte, ce lucrări rușinoase, ale întunericului; ce lu-

cruri ascunse ale necinstei sunt descoperite; ce secrete groaznice ale 

trădării, ipocriziei, sexualității și diferitelor forme de stricăciune, as-

cunse până acum de ochii omului, cu multă îndemânare și străduință; 

ce lucrări oribile ale păcatului izbucnesc acum în lumină, în toate culo-

rile lor drăcești, spre rușinea celor vinovați și spre uimirea și oroarea 

universului! Evident, istoria omenirii trebuie să apară apoi ca și analele 

Iadului sau biografia diavolilor! Atunci, ipocrizia va fi dată pe față. Tră-

săturile încețoșate de caracter vor fi făcute clare, iar oamenii și lucru-

rile vor apărea în adevărata lor lumină. Ar putea ca perspectiva unei 

astfel de descoperiri să nu te umple de groază? Ține minte că multe 

dintre faptele tale, dar mai ales multe dintre pornirile inimii tale, nu 

vor suporta lumina. Dacă acum ar fi date pe față tainele tale, cum te-ar 

umili, chiar dacă te-ai afla în cel mai îngust cerc al prietenilor sau ru-

delor tale! Cum ai putea suporta atunci ca toate acestea să fie scoase la 

lumină, pe deplin, înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor și a oamenilor? 

Am ajuns acum la apogeul crizei, începând de la care starea veșnică 

a tuturor oamenilor se schimbă. Mă refer aici la momentul pronunțării 

marii sentințe. Cerul și pământul sunt mute, atente la momentul când 

Judecătorul, cu zâmbet pe față și cu o voce mai dulce decât muzica ce-

rească, își îndreaptă privirea către mulțimea glorioasă de la dreapta Sa 
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și revarsă toate bucuriile cerului în sufletele lor prin acea sentință ulu-

itoare pe care ne-a lăsat-o cu dragoste: „Veniți binecuvântații Tatălui 

Meu de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea 

lumii” (Matei 25:34). Fiecare cuvânt este plin de semnificație, plin de 

cer și în perfectă consonanță cu dorințele acelora cărora le sunt adre-

sate. Ei au dorit, au tânjit și au însetat să fie aproape de Domnul lor. 

Acum, El îi invită: „Apropiați-vă, și locuiți cu Mine pe vecie”. Nu a exis-

tat nimic pe care ei să îl dorească atât de mult ca binecuvântarea lui 

Dumnezeu, și nimic de care să se fi temut atât de mult, precum bleste-

mul Lui. Acum, temerile lor sunt în întregime risipite, iar dorințele lor 

pe deplin împlinite. Judecătorul suprem îi declară binecuvântații Tată-

lui Său. Ei au fost cu toții săraci în duh, majoritatea săraci în această 

lume, și toți conștienți de nevrednicia lor. Cât de minunat, deci, și cât 

de normal este ca ei să fie surprinși să se vadă invitați să moștenească 

o Împărăție, ca prinți cu sânge regal, născuți pentru a moșteni tronuri 

și coroane!… 

Dar, atenție! O altă sentință iese din gura Judecătorului, de data 

aceasta mânios ca un fulger răzbunător. Natura tremură cu un suspin 

profund! Cerul se coboară și se întunecă, pământul se cutremură și mi-

lioane de oameni vinovați se prăbușesc cu groază la auzirea cuvintelor 

Lui! Și iată, Cel ale Cărui cuvinte sunt fapte, a Cărui vorbă a creat lumea 

din nimic, care putea să facă pulbere zece mii de universuri într-o clipă; 

Cel al Cărui tunet a năucit răzvrătirea îngerilor rebeli din cer și i-a 

aruncat jos, până în fundul Iadului; iată, El Își întoarce privirea acum 

către mulțimea vinovată de la stânga Sa. Înfățișarea Lui dezvăluie in-

dignarea dreaptă care fierbe în pieptul Său. Privirea Sa vorbește despre 

lipsa de înduplecare și ne spune că acum nu mai este loc pentru rugă-

ciuni și lacrimi. Acum ceasul dulce al mijlocirii a trecut, căci nu mai 

este loc decât pentru măreția și groaza Judecătorului. Oroarea și întu-

nericul sunt ilustrate pe fruntea Lui, iar fulgerele de răzbunare se văd 

în ochii Săi. O, cine poate suporta cuvintele Sale? El vorbește, „Duceți-
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vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit dia-

volului și îngerilor lui!” (Matei 25:41). O, cât de greu este fiecare cu-

vânt! Duceți-vă! Duceți-vă de la Mine! De la Mine, Autorul oricărui 

bine, Izvorul întregii fericiri. Duceți-vă, însoțiți de blestemul Meu greu 

asupra voastră, blestemul care vă distruge cu totul. Duceți-vă în foc, în 

focul cel veșnic, pregătit, alimentat și întețit, pregătit pentru diavolul 

și îngerii lui… 

Apoi intervine începutul acelei perioade îndelungate, în decursul că-

reia sunt rânduite, fără putință de schimbare, stările veșnice ale oame-

nilor. În această eră atât de importantă, fericirea sau ruina oamenilor 

trasează o singură idee neîntreruptă și uniformă: fără schimbare, fără 

putință de schimbare; totul este din slavă în slavă, în perfecțiune, sau 

din prăpastie în prăpastie, în Iad. Aceasta este ziua în care toate planu-

rile Providenței, puse la lucru vreme de mii de ani, se încheie. 

Cândva exista timpul, dar acum nu mai este! Toți fiii oamenilor intră 

acum într-o perioadă care nu mai este măsurată de mișcarea soarelui, 

nici în zile, luni și ani. Acum răsare veșnicia, o zi care nu va mai vedea 

niciodată apusul. Această dimineață extraordinară este făcută să arate și 

mai serios prin punerea în aplicare a sentinței. Imediat ce ea este pro-

nunțată, cei răi sunt aruncați în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți 

merg în viața veșnică. Uită-te la mulțimea uimită, ca și cum ar fi fost 

lovită de trăsnet, de la stânga Judecătorului, și care, cu groază totală, 

suspin și disperare în priviri, plângând, frângându-și mâinile, și trăgând 

cu ochiul către cer, este aruncată în pierzare! Acum ei spun un veșnic 

adio pământului și tuturor bucuriilor lui! Adio bucuriilor luminii încân-

tătoare a cerului! Adio speranței, acea dulce mângâiere în suferință! 

Cerul se încruntă de sus asupra lor, ororile Iadului se răspândesc 

peste tot în jurul lor, iar conștiința se năpustește asupra inimii lor ca o 

pasăre de pradă. Conștiința! Acea putere abuzată și epuizată, care as-

tăzi doarme în atât de multe inimi – ce răzbunare nemiloasă și grozavă 
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îți vei lua asupra acelora care azi îndrăznesc să te trateze cu violență! 

O, ce amintiri groaznice vor fi aduse atunci în minte! Amintirea îndu-

rărilor abuzate! Amintirea unui Mântuitor batjocorit! Amintirea mij-

loacelor și oportunităților de mântuire, neglijate și pierdute! Aceste 

amintiri vor străpunge inima precum un scorpion. Dar, o, veșnicie! 

Veșnicie! Cu ce groază va circula acest cuvânt prin toate bolțile și co-

tloanele Iadului! O veșnicie în ruină! Durere fără sfârșit! Niciun fel de 

speranță, pe veci! O, acesta este Iadul Iadului! Acesta este tatăl dispe-

rării! Disperarea – cel mai groaznic ingredient al ruinei, cea mai chinu-

itoare patimă pe care diavolii o simt. 

Dar haideți acum să aruncăm privirile asupra unei scene încântă-

toare și admirabile. Iată armata strălucitoare și triumfătoare, intrând 

în marș în casa ei cerească, sub comanda Căpeteniei mântuirii lor, unde 

vor fi pe veci cu Domnul, trăind pe cât de fericiți se poate imagina. Cu 

ce strigăte de bucurie și triumf se urcă ei la cer! Cu ce sublime strigăte 

de aleluia își laudă ei Eliberatorul! 

Iar acum, când locuitorii lumii noastre, pentru care a fost creată, 

sunt trimiși în alte ținuturi, și ea își va vedea sfârșitul. Este nimerit ca 

un pământ atât de vinovat, care a fost scena păcatului atât de multe mii 

de ani, care a suportat chiar crucea pe care Creatorul ei Și-a dat viața, 

să fie făcut o dovadă a mâniei divine. Iată! Focul universal începe! Ce-

rurile trec cu mare zgomot! Pământul se topește cu o flacără fierbinte! 

Pământul și toate lucrurile care sunt pe el sunt arse! Stelele aleargă de 

pe orbitele lor, cometele se sting, iar pământul tremură de convulsii. 

Alpii, Anzii și toate vârfurile semețe ale lungilor lanțuri muntoase ex-

plodează ca niște Etne96 arzătoare; totul tună, fulgeră și fumegă, tre-

murând precum Muntele Sinai, când Dumnezeu s-a coborât asupra lui 

pentru a-Și proclama Legea! Rocile se topesc și aleargă în torente de 

flăcări la vale; râurile, lacurile și oceanele fierb și se evaporă. Straturi 

                                            
96 Etne – cu referire la muntele Etna, un vulcan din estul insulei Sicilia (Italia). 
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de foc și stâlpi de fum, tunete și fulgere insuportabile răcnesc, explo-

dează și cuprind atmosfera de la un pol la altul… Întreg globul este 

acum cuprins de un ocean de foc lichid! Unde vom găsi acum locurile 

unde erau orașe, unde s-au luptat armate, unde munții își desfășurau 

tăria și își ridicau vârfurile în înălțimi? Vai, toate sunt pierdute, nu a 

mai rămas nicio urmă. Unde ești, o, țara mea? Cufundată alături de 

restul lumii, ca o picătură într-un ocean arzând… 

Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată și să ne 

primim sentința conform cu faptele făcute în trup. Dacă așa stau lucru-

rile, ce facem noi ca să ne pregătim cu mai multă sârguință? Ce fac 

păcătoșii, când tu te gândești la pocăință? Pocăința este marele lucru 

care ne pregătește pentru această zi îngrozitoare. Așa cum putem ob-

serva, apostolul menționează judecata finală în textul nostru ca pe un 

motiv puternic pentru a ne îndrepta atenția către pocăință. Ce vor 

gândi criminalii cu privire la pocăință, când Îl vor vedea pe Judecător 

ridicându-Se pe tron? Veniți, păcătoșilor, priviți înainte și vedeți tribu-

nalul înflăcărat cum se ridică, vedeți cum crimele voastre sunt date pe 

față, sentința voastră pronunțată și Iadul vostru deschis, gata să vă pri-

mească. Priviți cum o întreagă lume este demolată și răvășită de infer-

nul fără limite al păcatelor voastre!  

Vă chem acum la pocăință, având aceste lucruri înaintea voastră!… 

Dumnezeu, marele Dumnezeu înaintea Căruia se pleacă cerul și pă-

mântul, vă poruncește să vă pocăiți. Oricare ar fi caracterul vostru, fie 

că sunteți bogați sau săraci, bătrâni sau tineri, albi sau negri, oriunde 

ați sta, așezați sau în picioare, această poruncă ajunge la voi. Dumnezeu 

poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. 

Sunteți astăzi sub porunca fermă dată de El, prin autoritatea Lui. În-

drăzniți să nu ascultați de ea, având înaintea voastră toată seriozitatea 

și grozăvia judecății?… Pocăiți-vă la porunca lui Dumnezeu, pentru că 

El „a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe 
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care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor 

o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți...” (Faptele 

Apostolilor 17:31).  

 

Fragment din „The Universal Judgment”, în volumul Sermons on Important Subjects, 

vol. 2, T. S. Arden. Lucrare aflată în domeniul public. 
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45 
BUCURIA CERULUI                         

ȘI POCĂINȚA 
 

EDWARD PAYSON 
 

„Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur 

păcătos care se pocăiește.” – Luca 15:10 

 

De ce se bucură locuitorii cerului de păcătoșii care se pocăiesc?… 

Dumnezeu nu găsește plăcere în pocăința păcătoșilor pentru că aceasta 

ar putea să adăuga ceva la fericirea Ființei sau a gloriei Sale. El este 

deja infinit de glorios și infinit de fericit, și ar continua să fie așa chiar 

dacă toți oamenii de pe pământ și toți îngerii din cer ar goni în Iad ca 

niște nebuni… Atunci de ce se bucură Dumnezeu când noi ne pocăim? 

El se bucură pentru că astfel se împlinesc scopurile veșnice ale ha-

rului Său și ale lucrării Fiului Său. Învățăm din Scripturi că toți cei care 

se pocăiesc au fost aleși de El în Hristos Isus înainte de întemeierea 

lumii, și dați Lui ca popor al Său, în legământul răscumpărării… 

Dumnezeu se bucură când păcătoșii se pocăiesc pentru că aducerea 

lor la pocăință este lucrarea Lui. Ea este o consecință a darului Fiului 

Său și este împlinită prin puterea Duhului Său. Scripturile ne arată că 
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El se bucură de toate lucrările Sale. El se bucură de ei într-un fel moti-

vat, căci toți sunt foarte buni. Chiar dacă El se bucură și în celelalte 

lucrări ale Sale, se bucură cu atât mai mult în aceasta, întrucât ea este 

cea mai măreață dintre toate lucrările Sale, cea mai glorioasă și cea mai 

vrednică de El. În această lucrare, imaginea Satanei este ștearsă și chi-

pul lui Dumnezeu este restaurat în sufletul nemuritor.  

În această lucrare, un copil al mâniei este transformat într-un moș-

tenitor al slavei. Aici, o mlădiță fumegândă este smulsă din focul veșnic 

și plantată printre stelele de pe cer, pentru a străluci acolo tot mai mult, 

în veci de veci! Așadar, nu este aceasta o lucrare vrednică de Dumne-

zeu, o lucrare de care El să se bucure? 

Dumnezeu se bucură de pocăința păcătoșilor întrucât Îi oferă opor-

tunitatea de a exersa îndurarea Sa și de a-Și arăta dragostea către Hris-

tos, iertându-i de dragul Lui. Hristos este Fiul Său cel preaiubit, în care 

Își găsește întotdeauna plăcerea. El Îl iubește cu o dragoste infinită, așa 

cum Se iubește pe Sine: este o dragoste de neconceput pentru noi, la fel 

cum nu putem înțelege puterea Sa creatoare și durata veșniciei.  

El Îl iubește pe Hristos nu doar în baza relației intime și a uniunii 

inseparabile care există între Ei, ci și pentru sfințenia perfectă și puri-

tatea caracterului Său, dar în special pentru bunăvoința infinită pe care 

Și-a arătat-o în a face lucrarea și a împlini scopurile măreței lucrări de 

răscumpărare a omului.  

După cum stă în natura dragostei să se manifeste prin fapte de bu-

nătate față de obiectul iubit, Dumnezeu nu poate să nu dorească să Își 

manifeste dragostea pentru Hristos și să arate tuturor ființelor inteli-

gente modalitatea perfectă în care El găsește plăcere în caracterul și 

comportamentul Său de Mijlocitor97… 

                                            
97 Mijlocitor - A fost plăcut lui Dumnezeu, în scopul Lui veșnic, să Îl aleagă şi să Îl trimită pe 

Domnul Isus Hristos, singurul Său Fiu, în acord cu legământul dintre Ei doi, ca să fie Mijlocitorul 
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Dumnezeu se bucură atunci când păcătoșii se pocăiesc întrucât Îi 

face plăcere să îi vadă scăpând de sub tirania și consecințele păcatului. 

Dumnezeu este lumină – sfințenie perfectă. Dumnezeu este dragoste – 

bunăvoință pură. Sfințenia și bunătatea Lui Îl îndeamnă să se bucure 

atunci când păcătoșii scapă de păcat. Păcatul este acel lucru abomina-

bil, pe care îl urăște. El urăște tot ce este rău, considerând răul un lucru 

amar și distructiv. Și așa și este. Păcatul este plaga, lepra și moartea 

ființelor inteligente. El infectează și otrăvește toate facultățile lor. Pă-

catul îi aruncă în cele mai de jos gropi ale vinovăției și ticăloșiei, și îi 

contaminează cu o pată pe care toate apele oceanelor nu o pot spăla, pe 

care toate flăcările Iadului nu o pot îndepărta, și de care nu pot fi cură-

țați decât prin sângele lui Hristos. 

Atât de mare este răutatea naturii sale, încât, dacă ar putea fi pri-

mit în cer, păcatul ar transforma într-o clipă îngerii în diavoli și ar face 

Iad din Rai… Deja păcatul i-a transformat pe unii dintre îngeri în de-

moni. Deja el a făcut închisoare din Paradis… A adus moartea în lume 

și, cu ea, toate suferințele noastre… Chiar și acum, păcatul profită de 

lumea noastră subjugată de păcat, lovind-o cu plăgi imense, răspândind 

ruina și ticăloșia în zeci de mii de forme. Cearta și discordia, războiul 

și vărsarea de sânge, foametea și bolile, suferința și boala îl urmează 

mereu... 

Dacă am vedea aceste rele eliminate și am învăța care este plinăta-

tea acelei ticăloșii pe care păcatul tinde să o producă, n-am mai umbla 

după el până în veșnicie. Ar trebui să vedem că el ne coboară în acele 

ținuturi unde pacea și nădejdea nu se întorc niciodată. Privește într-

acolo, prin lumina revelației, și vezi cum păcatul terorizează victimele 

                                            
între Dumnezeu şi rasa umană; să fie Profet, Preot, şi Împărat; să fie Capul şi Mântuitorul Bisericii 
Sale, Moștenitorul tuturor lucrurilor şi Judecătorul lumii. Din veșnicie, El I-a dat Domnului Isus 

Hristos un popor care să fie sămânța Lui. La timpul cuvenit, acești oameni au fost răscumpărați, 

sunt chemați, justificați, sfințiți şi glorificați prin El. (Mărturisirea de Credință Baptistă de la Lon-

dra 1677/89, 8.1) 
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sale ticăloase cu o furie incontrolabilă, întreținând focul care nu se 

stinge și ascuțind dinții viermelui care nu moare. Iată acolo îngerii și 

arhanghelii, tronurile, stăpânirile și puterile dezbrăcate de toată gloria 

și frumusețea lor inițială, legate în lanțuri veșnice și arzând cu mânie 

și răutate împotriva Ființei în a Cărei prezență se bucurau cândva și ale 

Cărei laude le cântau nu demult. Privește acolo la mulțimile de oameni 

aflați în agonii de nedescris, în disperare și anxietate, blestemând Da-

rul, Dătătorul și Susținătorul existenței lor, dorindu-și în zadar anihi-

larea pentru a pune punct ticăloșiei lor. Urmează-i de-a lungul epocilor 

veșniciei și privește-i prăbușindu-se tot mai adânc în prăpastia fără 

fund a ruinei, blestemându-L perpetuu pe Dumnezeu datorită plăgilor 

lor și primind pedeapsa acestor blesteme prin chinuri care se adaugă 

continuu la ticăloșia lor. Aceasta este plata păcatului. Acesta este con-

damnarea inevitabilă a celui care nu se pocăiește. 

Mută-ți acum privirea de la adâncimea disperării și anxietății, și 

privește în sus către locașurile celor binecuvântați. Observă ce bogăție 

de slavă și ce fericire va primi în harul lui Dumnezeu orice păcătos care 

se pocăiește. Observă-i pe cei care sunt astfel părtași bucuriilor de ne-

descris ale cerului, ale dragostei și laudei, contemplându-L pe Dumne-

zeu față în față, reflectând la chipul Său perfect, strălucind cu o splen-

doare ca aceea a Răscumpărătorului lor glorios. Privește-i plini de toată 

plinătatea dumnezeirii, scăldându-se în râuri de desfătare care curg pe 

veci la dreapta lui Dumnezeu… Privește la aceste lucruri, și spune apoi 

dacă Sfințenia infinită și Bunăvoința nesfârșită n-ar putea să se bucure 

pentru orice păcătos care, prin pocăință, scapă de ticăloșie și își asigură 

fericirea care este descrisă aici atât de imperfect!  

De ce se bucură Fiul lui Dumnezeu pentru orice păcătos care se po-

căiește?… Dacă am fi întrebați de ce se bucură Hristos pentru păcătoșii 

care se pocăiesc, răspunsul nostru ar fi că El se bucură pentru că le-a 

dat viață și hrană spirituală, pentru că i-a răscumpărat cu sângele Său 
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prețios din ticăloșia și disperarea veșnică. El participă alături de Tatăl 

și de Duhul Sfânt în bucuriile care izvorăsc și din alte surse. Dar acesta 

este un motiv de bucurie care ține în mod special de El. Vreme îndelun-

gată a fost predicat, în ceea ce-L privește, că va vedea roada trudei su-

fletului Său și va fi bucuros (Isaia 53:11). Cu alte cuvinte, El va vedea 

efectele suferințelor Sale în pocăința și mântuirea păcătoșilor și le va 

considera drept o recompensă suficientă pentru toate întristările și 

toată truda prin care El a fost chemat să treacă. Și această proorocie se 

împlinește zilnic. Emanuel al nostru Își vede roada trudei sufletului Său 

în orice păcătos care se pocăiește, și se bucură de faptul că agoniile Sale 

nu au fost îndurate în zadar… 

Cine poate concepe emoțiile cu care Fiul lui David trebuie să con-

templeze un suflet nemuritor atras la picioare Sale prin funiile dragos-

tei, pe care El l-a răscumpărat din gura leului cu un preț infinit? Dacă 

noi iubim, prețuim și ne bucurăm de orice lucru în proporție cu truda, 

suferința și cheltuiala care ne-au costat ca să îl obținem, cu cât mai mult 

trebuie ca Hristos să iubească, să prețuiască și să găsească bucurie în 

orice păcătos care se pocăiește! Dragostea și bucuria Lui trebuie să fie 

de nedescris, de neconceput, infinite… Dați-mi voie să adaug aici că, 

dacă astfel se bucură El pentru un singur păcătos care se pocăiește, care 

trebuie să fie bucuria Sa atunci când întreg poporul Lui este adunat, 

din orice limbă, din orice neam și din orice popor, și prezentat fără pată 

înaintea tronului Tatălui Său?… Cât de mare trebuie să fie acea bucurie, 

acea fericire, care satisface bunăvoința lui Hristos!  

De ce se bucură îngerii de orice păcătos care se pocăiește? Ei se bu-

cură atunci când păcătoșii se pocăiesc, pentru că Dumnezeu este glori-

ficat și perfecțiunile Sale sunt manifestate prin faptul că le dă pocăința 

și iertarea păcatelor. Perfecțiunile lui Dumnezeu se văd doar în lucră-

rile Sale. Perfecțiunile Sale morale se văd doar, sau cel puțin în princi-
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pal, în lucrările harului Său. Există mai multă glorie a Ființei Sale, ma-

nifestată în aducerea unui singur păcătos la pocăință și în iertarea pă-

catelor lui de dragul lui Hristos, decât în toate minunățiile creației… În 

această lucrare, dacă ar fi să mă exprim așa, ființele pot să vadă însăși 

inima lui Dumnezeu. 

Din această lucrare, îngerii înșiși probabil că au învățat mai multe 

despre caracterul moral al lui Dumnezeu decât au fost ei vreodată ca-

pabili să învețe altfel. Ei știau dinainte că Dumnezeu este înțelept și 

puternic, căci L-au văzut creând lumea. Știau dinainte că El este bun, 

fiindcă L-au văzut creându-i perfect sfinți și fericiți. Ei știau că El este 

drept, căci L-au văzut aruncându-i din cer pe frații lor răzvrătiți, trimi-

țându-i în Iad pentru păcatele lor. Dar ei n-au știut că El este îndurător 

până când nu L-au văzut dând pocăința și iertarea păcatelor, prin Hris-

tos. Ei nu au știut că El ar putea să ierte un păcătos. 

Și, o, ce clipă a fost în cer când acest adevăr măreț a fost făcut 

cunoscut pentru prima dată, când primul pocăit a fost iertat! Atunci a 

fost pus pe buzele îngerilor un cântec nou și, chiar dacă cu emoții de 

nedescris și cu uimire, cu dragoste și laudă, ei au început să cânte, vo-

cile lor s-au înălțat mai mult și au experimentat bucurii unice! O, cu ce 

bucurie au sunat cuvintele, „Îndurarea Lui ține în veci”, răspândite de 

la un cor la altul, sunând ca un ecou prin bolțile înalte a cerului și în 

fiecare piept angelic îndrăgostit! Cum au cântat ei într-o singură voce, 

„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între 

oamenii plăcuți Lui” (Luca 2:14)! 

Iar îndurarea lui Dumnezeu nu este singura perfecțiune a Lui care 

este revelată în această lucrare. Există mai multă putere și înțelepciune 

descoperite în aducerea unui păcătos la pocăință decât în facerea lumii! 

De aceea, ca atunci când fiii lui Dumnezeu au cântat împreună și au 

strigat de bucurie, când Dumnezeu a așezat temeliile pământului, tot 
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așa, cu o motivație chiar mai înaltă se bucură ei contemplând minună-

ția noii creații din sufletele oamenilor! Ei privesc cu încântare la înce-

puturile vieții spirituale din cei care au fost vreme îndelungată morți 

în păcat; ei privesc lumina și ordinea făcându-și loc în întunericul na-

tural și în rătăcirea minții; văd chipul Satanei dispărând și observă con-

turându-se primele trăsături ale chipului lui Dumnezeu în sufletul 

omului. Ei au o satisfacție ce nu poate fi redată în cuvinte când văd felul 

cum inima de piatră este transformată în inimă de carne, când observă 

primele lacrimi de pocăință care curg din ochii păcătosului și ascultă la 

rugăciunile lui imperfecte, la strigătele proaspătului copil al harului. 

Cu cea mai mare dorință, ei se coboară din locașul strălucitor pentru a 

sluji pe nou-născuții moștenitori ai mântuirii și îi înconjoară cu bucurii, 

celebrând nașterea lor cu cântece de laudă. „Iată”, strigă ei, „un alt tro-

feu al harului suveran, atotcuceritor!” Iată un alt captiv eliberat de Fiul 

lui David din robia păcatului, un alt miel al turmei Sale, eliberat de sub 

ghearele leului și din colții ursului! Iată cum sunt zdrobite puterile în-

tunericului! Iată pe cel înarmat alungat! Iată cum se extinde Împărăția 

lui Isus. Iată chipul lui Dumnezeu multiplicat. Iată o altă voce care este 

acordată pentru a se alătura corurilor cerești în strigăte de aleluia. 

Aceasta, o, Creatorul nostru, aceasta este lucrarea Ta. Glorie lui Dum-

nezeu în locurile prea înalte! Acesta, o, adorabile Emanuel, acesta este 

rezultatul suferințelor Tale. Osana Fiului lui David! Binecuvântarea, 

onoarea și slava să fie în veci a Celui care stă pe tron, și a Mielului!... 

Așadar, o, fiți hotărâți, prietenii mei… Fiți hotărâți să faceți bucurie 

lui Dumnezeu, Fiului Său și îngerilor binecuvântați, să faceți din 

această zi o celebrare în ceruri, prin pocăința voastră. 

 

Fragment din „Joy in Heaven over Repenting Sinners" în The Complete Works of        

Edward Payson, vol. 3, Sprinkle Publications, www.sprinklepublications.net. 
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Pocăința este o întoarcere de la păcat la Dumnezeu, prin Isus Hristos, iar credința 
constă în acceptarea lui Hristos în vederea întoarcerii noastre la Dumnezeu. Așa-

dar, oricine crede, se pocăiește, și oricine se pocăiește, crede. – Charles Hodge  
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46 
CREDINȚA 

 

CHARLES SPURGEON 
 

Obiectul credinței, sau la ce privește ea. În Cuvântul lui Dumnezeu 

mi se spune să cred. Ce anume trebuie să cred? Sunt îndemnat să pri-

vesc. Dar la ce anume să privesc? Care trebuie să fie obiectul nădejdii 

mele, al credinței și încrederii mele? Răspunsul este simplu. Obiectul 

credinței unui păcătos este Isus Hristos. Și cât de mulți sunt cei care 

greșesc în această privință, crezând că ei sunt chemați să creadă în 

Dumnezeu Tatăl! Credința în Dumnezeu este un rezultat al credinței în 

Isus. Ea este un rezultat al încrederii în sângele prețios al Fiului. Mulți 

oameni spun: „Aș crede în Hristos dacă aș ști că sunt printre cei aleși”. 

Dar mântuirea înseamnă să vii la Tatăl, iar niciun om nu poate veni la 

Tatăl decât prin Hristos. Lucrarea de alegere este lucrarea Tatălui, însă 

nu poți veni direct la El. De aceea, nu poți să știi dacă ești ales dacă nu 

ai crezut mai întâi în Hristos, Răscumpărătorul, și apoi, prin răscum-

părare, te poți apropia de Tatăl și poți să cunoști alegerea ta. 

De asemenea, unii fac greșeala de a privi la lucrarea lui Dumnezeu 

Duhul Sfânt. Ei caută să vadă dacă au anumite sentimente și, dacă le 

pot găsi în ei înșiși, atunci credința lor este puternică. Dar dacă senti-

mentele i-au părăsit, atunci credința lor este slabă, așa că ei caută lu-

crarea Duhului, care nu este obiectul credinței păcătosului. Atât Tatăl 
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cât și Duhul trebuie să aibă încrederea noastră pentru ca răscumpăra-

rea să fie completă, dar singura noastră temelie este îndurarea speci-

fică manifestată în justificare și iertare, prin sângele Mijlocitorului. 

Creștinii trebuie să-și pună încrederea în Duhul după convertire, dar 

datoria păcătosului, dacă vrea să fie mântuit, este să privească la Isus 

Hristos și doar la El, nu să-și pună încrederea în Duhul sau să caute 

Duhul. Știu că mântuirea ta depinde de întreaga Trinitate, și totuși obi-

ectul primordial și imediat al credinței justificatoare unui păcătos nu 

este nici Dumnezeu Tatăl, nici Dumnezeu Duhul Sfânt, ci Dumnezeu 

Fiul, Dumnezeirea întrupată în om, și care le oferă păcătoșilor ispăși-

rea. Ai ochiul credinței? Atunci, suflete, privește la Hristos ca Dumne-

zeu. Dacă vrei să fii mântuit, crede că El este Dumnezeu peste toți, bi-

necuvântat în veci (Romani 9:5). Pleacă-te înaintea Lui și acceptă-L ca 

fiind „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”,98 căci, dacă nu faci 

acest lucru, nu poți fi părtaș Lui. 

Când crezi acest lucru, crede în El ca om. Crede narațiunea minu-

nată a întrupării Lui. Bazează-te pe mărturia evangheliștilor, care de-

clară că Cel infinit S-a îmbrăcat într-un prunc, că Cel veșnic S-a îmbră-

cat în haine de muritor, că Cel ce era Regele cerurilor S-a făcut slujitor 

al slujitorilor și fiu al omului. Crede și admiră taina întrupării Lui, căci 

dacă nu crezi acest lucru, nu poți fi mântuit. 

Apoi, în special, dacă vrei să fii mântuit, fă așa încât credința ta să 

privească la Hristos în neprihănirea Lui perfectă. Privește-L păzind Le-

gea fără pată, ascultând de Tatăl Său fără greșeală, păstrându-Și inte-

gritatea fără eșec. Și trebuie să privești la toate acestea ca și cum au 

fost făcute în locul tău. Tu nu poți împlini Legea; El a împlinit-o pentru 

                                            
98 Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat – fragment din crezul de la Niceea, mărturisirea 

teologică adoptată de conciliul din Niceea în 325. Această mărturisire reflectă învățătura care 

spune că Fiul este de aceeași substanță cu Tatăl. 
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tine. Tu nu poți să-L asculți pe Dumnezeu într-un mod perfect. Iată! 

Ascultarea Lui este pusă în locul ascultării tale – prin ea ești mântuit. 

Mai presus de orice, credința ta trebuie să se ațintească asupra lui 

Hristos în moartea Lui. Privește Mielul lui Dumnezeu cum este mut îna-

intea celor care Îl tund. Privește-L ca pe acel om al durerii și obișnuit 

cu suferința. Mergi alături de El în Grădina Ghetsimani, și iată cum Îi 

curg stropi de sânge de pe frunte. Ține minte, credința ta n-are nimic 

de-a face cu vreun lucru meritoriu în propria persoană. Obiectul cre-

dinței tale n-are nimic de-a face cu tine, ci cu ceva din afara ta. Atunci 

crede-L pe El, Acela care este așezat pe un lemn, cu mâinile și picioarele 

străpunse, vărsându-și sângele și dându-Și viața pentru păcătoși. Aici 

este obiectul credinței tale spre justificarea ta – nu în persoana ta sau 

în orice lucru pe care Duhul Sfânt l-ar fi făcut în tine sau pe care ți l-ar 

fi promis, ci trebuie să privești la Hristos și doar la Hristos Isus. 

Apoi îndreaptă-ți privirile credinței către Hristos atunci când Se ridică 

dintre cei morți. Privește-L – a purtat blestemul, iar acum primește justifi-

carea. El a murit pentru a plăti datoria, și înviază pentru a țintui pe cruce 

acea datorie. Privește-L înălțându-Se și vezi cum astăzi mijlocește înaintea 

tronului Tatălui. El este acolo mijlocind pentru poporul Său, aducând as-

tăzi rugăciunea Lui plină de autoritate pentru toți cei ce vin la Dumnezeu 

prin El. El, ca Dumnezeu, ca om, în viața, moartea, învierea și domnia Lui 

cerească – El și doar El – trebuie să fie obiectul credinței tale spre iertarea 

păcatului. 

Nu trebuie să îți pui credința în nimic altceva. El trebuie să fie sin-

gurul stâlp al încrederii tale, căci orice altceva ai adăuga ar fi un anti-

hrist, o răzvrătire împotriva suveranității Domnului Isus. Ai grijă ca, 

dacă vrei ca să fii mântuit prin credință, în timp ce privești la Hristos 

în toate aceste aspecte, să Îl vezi constant ca Substitut. 
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Această doctrină a substituției este atât de esențială întregului plan 

al mântuirii, încât trebuie să o explic aici pentru a mia oară. Dumnezeu 

este drept. El trebuie să pedepsească păcatul. Dumnezeu este în același 

timp îndurător. El dorește să-i ierte pe cei care cred în Isus. Cum se 

poate rezolva această dilemă? Cum poate fi El drept și să aplice pe-

deapsa – dar în același timp îndurător și să-L primească pe păcătos? 

Iată cum se rezolvă: El ia păcatele poporului Său și le aruncă asupra lui 

Hristos, așa încât membrii poporului Său stau înaintea Lui și sunt vă-

zuți inocenți de parcă nu ar fi păcătuit niciodată, iar El privește la Hris-

tos ca și cum i-ar concentra în Sine pe toți păcătoșii din univers. Păcatul 

poporului Său a fost luat de la persoanele acestea în mod real și adevă-

rat, nu doar simbolic și metaforic, și a fost transferat real și adevărat 

asupra lui Hristos. Apoi Dumnezeu a venit cu sabia Lui învăpăiată pen-

tru a-l întâlni și pedepsi pe păcătos. Dar, acolo, în locul întâlnirii, El L-

a găsit pe Hristos. Nu Hristos a fost în Sine păcătos, ci păcatele popo-

rului Său au fost toate puse în socoteala Lui. De aceea, dreptatea L-a 

întâlnit pe Hristos ca și cum El ar fi fost păcătosul, L-a pedepsit pe Hris-

tos pentru păcatele poporului Său, L-a pedepsit atâta cât cerea drepta-

tea, a aruncat asupra Lui până și cel mai mărunt și ultim atom al pe-

depsei, și nu a lăsat în urmă nici măcar o picătură din cupa mâniei. 

Iar acum, acela care Îl vede pe Hristos drept Substitutul lui și își 

pune încrederea în El, este eliberat în felul acesta de blestemul Legii. 

Suflete, când Îl vezi pe Hristos ascultând de Lege, credința ta trebuie să 

spună: „El ascultă de acea Lege pentru poporul Său”. Când Îl vezi mu-

rind, trebuie să socotești picăturile sângerii și să spui: „Așa a îndepărtat 

El păcatele mele”. Când Îl vezi ridicându-Se din morți, trebuie să spui: 

„El Se ridică în calitate de Cap și Reprezentant al tuturor aleșilor Lui”, 

și când Îl vezi la dreapta Tatălui, trebuie să Îl vezi ca fiind pecetea tu-

turor celor pentru care El a murit, pentru care stă așezat în mod sigur 

la dreapta Tatălui. Învață să privești la Hristos ca fiind Substitutul pă-

cătosului înaintea lui Dumnezeu. „În El nu este păcat” (1 Ioan 3:5). El a 
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fost drept, dar a suferit pentru cei nedrepți (1 Petru 3:18). El a fost ne-

prihănit, dar a stat în locul celor păcătoși. Tot ceea ce ar fi trebuit să 

îndure cei vinovați, Hristos a îndurat odată pentru totdeauna, și a în-

depărtat pe veci păcatele lor prin jertfa de Sine. 

Acesta este, așadar, obiectul măreț al credinței. Mă rog să nu faci 

nicio greșeală în această privință, căci o greșeală în acest aspect va fi 

periculoasă, dacă nu chiar fatală. Privește-L pe Hristos prin credință ca 

fiind, în viața, moartea, suferințele și învierea Lui, Substitutul tuturor 

celor pe care Tatăl I-a dat – jertfa substitutivă pentru păcatele tuturor 

acelora care își vor pune credința în El, din sufletele lor. Așadar, Hristos 

este obiectul credinței justificatoare, așa cum este zugrăvit aici. 

Aș vrea să remarc mai departe că există unii care ar putea să ci-

tească aceste rânduri și, fără îndoială, să spună: „aș crede și aș fi mân-

tuit dacă…” Dacă ce? Dacă Hristos ar fi murit? „O, nu, domnule, îndo-

ielile mele nu țin de Hristos”. Mă gândeam eu, dar unde sunt îndoielile? 

„Ei bine, aș crede dacă aș simți ceva sau dacă aș fi făcut ceva”. Adevărat, 

dar îți spun că nu poți să crezi în Isus dacă simți ceva sau dacă ai fi 

făcut ceva, căci atunci ai crede în tine, nu în Hristos. Dacă ai fi făcut 

ceva sau ai fi fost ceva, atunci ai fi putut avea încredere. Încredere în 

ce? Încredere în sentimentele și siguranța ta cu privire la faptele tale, 

dar aceasta este contrară încrederii în Hristos. 

Credința nu înseamnă să extrag ceva bun din mine ca să pot fi 

mântuit, ci înseamnă să spun cu toată convingerea că, în ciuda faptului 

că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu și că merit mânia Lui, totuși eu 

cred că sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, mă curăță de orice păcat (1 

Ioan 1:7); și, chiar dacă conștiința mă condamnă, credința izbândește 

în fața conștiinței, căci eu cred că El „poate să îi mântuiască în chip 

desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). A 

veni la Hristos considerându-te un sfânt este un lucru foarte ușor. A-ți 

pune încrederea într-un doctor pentru a fi vindecat atunci când crezi 
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că situația ta se îmbunătățește, este un lucru foarte ușor. Dar a avea 

încredere în medicul tău când te simți ca și cum sentința morții ar lucra 

deja în trupul tău, a avea încredere când boala îți invadează trupul și 

când ulcerul își adună veninul, a crede chiar și în astfel de circumstanțe 

în eficacitatea tratamentului medical – iată ce este credința. 

Astfel, când păcatul te-a luat în stăpânire, când simți că Legea te 

condamnă, atunci, ca păcătos, a-ți pune credința în Hristos este cel mai 

curajos lucru din lume. Credința care a zdrobit zidurile Ierihonului, cre-

dința care a înviat oamenii din morți, credința care a oprit gurile leilor, 

n-a fost în niciun fel mai mare decât aceea a unui sărman păcătos, când, 

în fața tuturor păcatelor sale, el îndrăznește să creadă în sângele și ne-

prihănirea lui Isus Hristos. Fă asta, suflete, și ești mântuit, indiferent 

cine ai fi. Obiectul credinței, așadar, este Hristos ca Substitut al păcă-

toșilor. Dumnezeu în Hristos, nu Dumnezeu separat de Hristos, nici de 

vreo lucrare a Duhului, ci doar lucrarea lui Hristos trebuie privită ca 

temelie a nădejdii tale. 

Motivul credinței, sau de ce trebuie să creadă omul, și de unde vine 

credința lui? „Credința vine în urma auzirii” (Romani 10:17). Este ade-

vărat, dar nu aud toți oamenii, și totuși mulți rămân necredincioși? 

Atunci cum ajunge omul la credința lui? Experiența de viață a omului 

arată că el ajunge la credință ca rezultat al conștientizării unei nevoi. 

El realizează că are nevoie de un Mântuitor. Îl găsește pe Hristos un 

astfel de Mântuitor care îi lipsește. De aceea, el crede în Isus, pentru că 

nu poate să se ajute singur. Fiind deposedat de orice merit, el se agață 

de Hristos, altfel va pieri. El nu are alternative. El este ca unul împins 

într-un colț, unde nu există nicio altă cale de scăpare decât aceasta, 

anume neprihănirea Altuia, căci știe că nu poate scăpa prin vreo faptă 

bună sau prin vreo suferință personală. El vine astfel la Hristos și se 

smerește, pentru că nu poate rezolva problema păcatului lui fără Hris-

tos, și pentru că va trebui să piară dacă nu se alipește de El. 
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Dar, pentru a duce întrebarea mai înapoi, de unde își capătă acest 

om conștientizarea nevoii? Cum se face că el, și nu alții, își simte nevoia 

după Hristos? Evident, el nu are o nevoie mai mare după Hristos prin 

comparație cu alți oameni. Cum se face că el ajunge să cunoască faptul 

că este pierdut și ruinat? Cum se face că el este condus de un simțământ 

al pierzării așa încât să se agațe de Hristos, Restauratorul? Răspunsul 

este acesta: este darul lui Dumnezeu, este lucrarea Duhului. Niciun om 

nu vine la Hristos dacă Duhul Sfânt nu îl atrage, iar Duhul îi atrage pe 

oameni la Hristos prin a-i reduce la tăcere sub condamnarea Legii, adu-

când convingerea că, dacă aceștia nu vin la Hristos, vor trebui să piară. 

Apoi, ca urmare a furtunii, ei vâslesc repede și aruncă ancora în acest 

port ceresc. Mântuirea prin Hristos este un lucru atât de dezgustător 

minții noastre carnale, atât de lipsit de consecvență cu iubirea de către 

noi a meritelor omenești, încât, dacă Duhul Sfânt nu ne-ar convinge că 

nu valorăm nimic și nu ne-ar determina să ne alipim de Hristos, nicio-

dată nu L-am considera pe Hristos ca fiind totul în tot. 

Dar întrebarea merge mai departe: Cum se face că Duhul lui Dum-

nezeu îi învață pe unii oameni de nevoia lor, și nu pe alții? Cum se face 

că unii dintre voi ați fost făcuți să conștientizați că aveți nevoie de Hris-

tos, în timp ce alții continuă în auto-neprihănirea lor și pier? Nu există 

vreun alt răspuns pe care îl putem da ca acesta: „Da, Tată, fiindcă așa 

ai găsit cu cale Tu” (Luca 10:21). În esență, totul ține de suveranitatea 

divină. Domnul a „ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și 

le-ai descoperit pruncilor” (Luca 10:21). Cum spunea Hristos, „Oile 

Mele ascultă glasul Meu... Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-

am spus, nu sunteți dintre oile Mele” (Ioan 10:27, 26). Unii teologi obiș-

nuiau să citească acest pasaj ca și cum s-ar traduce astfel: „tu nu ești 

oaia Mea, pentru că nu crezi”, ca și cum credința ne-ar face să devenim 

oile lui Hristos. Dar textul spune: „voi nu credeți, pentru că, după cum 

v-am spus, nu sunteți dintre oile Mele”. 
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„Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine” (Ioan 6:37). Dacă ei nu vin, 

aceasta este o dovadă clară că nu I-au fost dați Fiului niciodată. Cei care 

I-au fost dați din veșnicie lui Hristos, aleși de Dumnezeu Tatăl, sunt 

aduși de Duhul Sfânt să se alipească de Hristos, printr-o conștientizare 

a nevoii. 

Niciun om n-a crezut și nu va crede vreodată în Hristos dacă nu 

simte că are nevoie de El. Niciun om n-a conștientizat și nu va conști-

entiza această nevoie după Hristos, dacă Duhul Sfânt nu-l va face să-și 

cunoască această nevoie. Iar Duhul nu-l va face pe vreun un om să-și 

conștientizeze nevoia după Hristos într-un fel mântuitor dacă acel om 

n-a fost scris în cartea veșnică în care Dumnezeu a gravat numele ale-

șilor Lui. Așadar, sper să nu fiu înțeles greșit în acest aspect, dar moti-

vul credinței, sau cauza care-i face pe oameni să creadă, stă în dragos-

tea alegerii lui Dumnezeu, care lucrează prin Duhul Sfânt conștientiza-

rea nevoii, așa încât să-i aducă pe aleși la Hristos Isus. 

Temelia credinței păcătosului, sau pe ce bază îndrăznește el să 

creadă în Domnul Isus Hristos. Dragi prieteni, am spus deja că niciunul 

nu va crede în Isus dacă nu conștientizează nevoia după El. Am spus 

adesea, și o repet, că eu nu vin la Hristos pledând că simt că am nevoie 

de El. Motivul pentru a crede în Hristos nu ține de faptul că eu îmi 

conștientizez nevoia, ci de faptul că am o nevoie reală de El. Temelia pe 

baza căreia un om vine la Isus nu ține de faptul că el ar fi un păcătos 

sensibil, ci de faptul că este un păcătos și nimic altceva. El nu va veni 

dacă nu va fi trezit, dar, atunci când vine, el nu spune: „Doamne, vin la 

Tine pentru că sunt un păcătos trezit. Mântuiește-mă”. Nu, ci el spune, 

„Doamne, sunt un păcătos, mântuiește-mă”. Metoda și planul pe baza 

căruia el îndrăznește să vină la Hristos nu este starea lui de om trezit, 

ci calitatea lui de om păcătos. 

Sper că vei înțelege ce vreau să spun, căci nu pot explica cu precizie 

mai mare acum. Aș vrea să mă refer aici la predicarea unor teologi 
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acum. Ei îi spun păcătosului, „Dacă simți că ai nevoie de Hristos, dacă 

te-ai pocăit, dacă ai fost zdrobit de Lege într-un astfel de mod, poți veni 

la Hristos pe baza faptului că ești un păcătos scos la lumină”. Eu spun 

că asta este o idee falsă. Niciun om nu poate veni la Hristos pe baza 

faptului că este un păcătos trezit, ci el trebuie să vină la Hristos ca pă-

cătos. Când vin la Hristos, eu știu că nu pot veni dacă nu am fost trezit, 

și totuși nu vin ca un păcătos trezit. Eu nu stau la piciorul crucii lui Isus 

pentru a fi spălat pentru că m-am pocăit. Eu nu aduc nimic acolo decât 

păcatul meu. Conștientizarea nevoii este un lucru bun, dar atunci când 

mă așez la piciorul Crucii, eu nu cred în Hristos datorită faptului că am 

căpătat niște sentimente bune, ci cred în El indiferent dacă am parte 

sau nu de astfel de sentimente.  

Poarta îndurării este deschisă, iar pe poartă stă scris: „adevărat și cu 

totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: ‚Hristos Isus a venit în 

lume ca să mântuiască pe cei păcătoși’” (1 Timotei 1:15). 

Între acel cuvânt „mântuiască” și cuvântul „păcătoși” nu există ni-

ciun adjectiv. Versetul nu spune „păcătoșii pocăiți”, „păcătoșii treziți”, 

„păcătoșii sensibili”, „păcătoșii suspinând” sau „păcătoșii alarmați”. 

Nu, ci doar spune „păcătoși”, și știu că, atunci când eu vin la Hristos 

astăzi, căci cunosc că este o nevoie vitală a vieții mele să vin acum la 

crucea lui Hristos, la fel cum am avut nevoie să vin în urmă cu 10 ani. 

Când vin la El, nu îndrăznesc să vin ca un păcătos conștient, ca un pă-

cătos trezit, ci trebuie să vin ca un păcătos, cu mâinile goale. Am întâl-

nit cândva un bătrân în holul unei capele din Yorkshire. Bătrânul fusese 

creștin de mai mulți ani, și mi-a spus: „N-am auzit pe nimeni explicând 

credința în felul acesta, dar am știut dintotdeauna că aceasta este calea 

prin care omul vine la Hristos”. I-am răspuns eu atunci: 

Nimic nu aduc în mâinile mele, 

Doar de cruce mă țin, 
Gol, privesc la Tine să mă-mbraci, 



EVANGHELIA HARULUI 

= 432 = 

Neajutorat, vin la Tine după har; 

Negru („negru de tot”, zise bătrânul) 
Alerg la izvorul Tău, 

Spală-mă, Mântuitorule, ori mor. 

Credința presupune să renunți la tot ceea ce este al tău și să te 

cufunzi în Hristos. Știu că multe sute de suflete sărmane au fost tulbu-

rate pentru că predicatorul a spus: „Dacă îți simți nevoia, poți veni la 

Hristos”. „Dar”, spun ei, „eu nu îmi conștientizez suficient nevoia, nu 

știu ce să fac”. Am primit multe zeci de scrisori de la oameni sărmani 

cu cunoștințele tulburate, care au spus: „aș îndrăzni să cred în Hristos 

spre mântuirea mea dacă aș avea conștiință sensibilă, dacă aș avea o 

inimă moale, dar inima mea este ca o stâncă de gheață care nu poate fi 

topită. Nu pot să simt așa cum mi-aș dori, și de aceea nu pot să cred în 

Isus”. O, la gunoi cu asta, la gunoi! Este un antihrist rău, o învățătură 

papistașă! Nu inima ta moale ar fi ceea ce te-ar califica să crezi. Ești 

chemat să crezi în Hristos pentru ca astfel să ai inima ta de piatră în-

noită; să vii la El doar cu ceea ce ai – păcatul. 

Temelia pe baza căreia un păcătos vine la Hristos este că el este 

negru, că el este mort, nu că el știe că este mort; că este pierdut, nu că 

știe că este pierdut. Așa am fost și eu, an după an, temător să vin la 

Hristos, pentru că eu credeam că nu îmi simt suficient nevoia. Obișnu-

iam să cânt imnurile lui Cowper despre a fi insensibil precum piatra:  

Dacă ar fi să simt doar această durere,  
Dar tot ce descopăr este că nu pot simți. 

Când am crezut în Hristos, credeam că n-am simțit nimic. Acum, 

când mă uit în urmă, constat că simțisem destul de mult în toată peri-

oada aceea, pe cât de acut și intens este posibil, și tocmai pentru că eu 

îmi imaginam că nu simt. 
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În general, oamenii care se pocăiesc își imaginează că nu se pocă-

iesc suficient, și oamenii care au cele mai profunde sentimente cu pri-

vire la nevoia lor cred că ei nu simt nimic, căci noi nu suntem judecători 

buni ai simțămintelor noastre, motiv pentru care invitația Evangheliei 

nu este așezată pe temelia vreunui lucru față de care noi putem fi jude-

cători. Ea este pusă pe temelia faptului că suntem păcătoși și doar pă-

cătoși. 

 „Bine”, spune cineva, „dar nu scrie ‚Veniți la Mine, toți cei trudiți 

și împovărați, și Eu vă voi da odihnă’ (Matei 11:28)? Ar trebui să fim 

trudiți și împovărați”. Corect, așa spune pasajul acela, dar mai este un 

altul: „cine vrea, să ia...” (Apocalipsa 22:17) – iar acesta nu spune nimic 

despre a fi trudit și împovărat. 

În plus, în timp ce invitația este dată celor trudiți și împovărați, tu 

vei percepe că promisiunea nu este făcută acestora, ci celor care vin la 

Hristos. Ei nu știau că erau trudiți și împovărați înainte să vină. Ei cre-

deau că nu au nicio povară. Parte din povara lor ținea de faptul că ei nu 

puteau să fie atât de împovărați pe cât și-ar fi dorit. Parte din truda lor 

ținea de faptul că ei nu-și simțeau povara suficient de apăsător. Ei au 

venit la Hristos așa cum erau, iar El i-a mântuit, nu pentru că exista 

vreun merit în truda lor sau vreo eficiență în faptul că erau împovărați. 

Nu, ci El i-a mântuit ca păcătoși și doar ca păcătoși, și astfel ei au fost 

spălați în sângele Lui și curățați. Cititorule, vreau să înrădăcinezi bine 

acest adevăr în inima ta. Dacă vei veni la Hristos doar ca un păcătos, El 

nu te va alunga nicidecum.  

Tobias Crisp spune într-una dintre predicile lui că „îndrăznesc să 

afirm că, dacă vii la Hristos, indiferent cine ai fi, dacă el nu te primește, 

atunci nu este fidel cuvântului Său, căci El spune: ‚pe cel ce vine la 

Mine, nu-l voi izgoni afară’ (Ioan 6:37). Dacă tu vrei, nu te gândi nicio-

dată că n-ai putea să vii decât pregătit sau ca să te califici. N-ai nevoie 

nici de pregătire și nici de merite care să te califice. Trebuie să vii așa 
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cum ești, și dacă ești cel mai mare păcătos, vrednic de Iadul Iadului, 

ești la fel de pregătit pe cât ai fi fost dacă ai fi avut cele mai alese merite 

morale pe acest pământ. Iată baia – cine este mai potrivit să fie spălat? 

Murdăria omului nu este niciun motiv pentru care el să nu fie spălat, ci 

mai degrabă un motiv mai clar pentru care el ar trebui să îndrăznească 

să vină. Când primăriile noastre dau ajutoarele pentru săraci, nimeni 

nu spune – „Sunt atât de sărac, de aceea nu merit să primesc ajutor”. 

Tocmai sărăcia ta este criteriul care te califică să primești ajutorul. Fap-

tul că ești murdar te califică să fie spălat. Ciudată contradicție, nu? Sin-

gurul lucru pe care îl poți aduce la Hristos este păcatul tău, răutatea ta. 

Tot ceea ce El îți cere este să vii golit de tine însuți. Dacă crezi că ai ceva 

merite, trebuie le abandonezi cu totul înainte de a veni la Hristos. Dacă 

crezi că există ceva bun în tine, nu poți să îți pui încrederea în Hristos. 

Trebuie să vii cu mâinile goale. Trebuie să-L ai pe Hristos ca totul în 

tot, și aceasta este singura temelie pe care poate fi mântuit un suflet 

păcătos – el trebuie să vină la Hristos ca păcătos și doar păcătos. 
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47 
DESPRE CREDINȚĂ 

 

JONATHAN EDWARDS 
 

Credința înseamnă să crezi o mărturie. „Când va veni, în ziua 

aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți cei ce 

vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea 

voastră” (2 Tesaloniceni 1:10). Ea este un accept al adevărului, așa cum 

ni se spune în capitolul 11 din cartea Evrei, unde se vorbește despre 

credința mântuitoare, așa cum apare din ultimele versete din capitolul 

menționat: „Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, 

totuși n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în 

vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără 

noi” (Evrei 11:39-40). „El zicea: ‚S-a împlinit vremea, și Împărăția lui 

Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie’” (Marcu 

1:15). „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că 

Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Nu-

mele Lui” (Ioan 20:31). „Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie 

să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început 

Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința 

adevărului” (2 Tesaloniceni 2:13). 

Ea este o credință în adevăr, izvorâtă dintr-o conștientizare a gloriei 

și excelenței lui Dumnezeu, sau cel puțin dintr-un astfel de simțământ: 
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„‚Tomo’ i-a zis Isus, ‚pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au 

văzut, și au crezut’” (Ioan 20:29). „Căci își zicea ea: ‚Numai să mă pot 

atinge de haina Lui, și mă voi tămădui’” (Matei 9:21). „De aceea vă spun 

că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie 

anatema!” Și nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul”, decât prin Duhul 

Sfânt” (1 Corinteni 12:3). 

Este o credință a adevărului ce se hrănește și se desfată spiritual 

din lucrurile divine. „Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este 

drept?” (Luca 12:57). Credincioșii primesc adevărul în dragostea Lui și 

spun adevărul în dragoste. „Credincioși adevărului, în dragoste, să 

creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” 

(Efeseni 4:15). 

Obiectul credinței este Evanghelia lui Isus Hristos: „El zicea: ‚S-a 

împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și 

credeți în Evanghelie’” (Marcu 1:15). „Căci le-am dat cuvintele, pe care 

Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, și au cunoscut cu adevărat că de la Tine 

am ieșit, și au crezut că Tu M-ai trimis” (Ioan 17:8). „Dar nu toți au 

ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propo-

văduirea noastră?’ Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine 

prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:16-17). 

Credința include o cunoaștere a lui Dumnezeu și a lui Hristos. „Ha-

rul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Dom-

nului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 

privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin 

slava și puterea Lui” (2 Petru 1:2-3). „Și viața veșnică este aceasta: să 

Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, 

pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). 

O încredere în promisiuni caracterizează credința, sau cel puțin o 

mare parte a credinței. „Credința este o încredere neclintită în lucrurile 
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nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd” 

(Evrei 11:1). „A doua zi, au pornit dis-de-dimineață spre pustia Tecoa. 

La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: „Ascultați-mă, Iuda și locuitorii 

Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi în-

tăriți” (2 Cronici 20:20). O dependență de promisiunile lui Dumnezeu 

este un act al credinței. „Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință 

nădejdea neprihănirii” (Galateni 5:5). 

Credința Îl primește pe Hristos. „Dar tuturor celor ce L-au primit, 

adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 

Dumnezeu” (Ioan 1:12). 

Ea Îl primește pe Hristos în inimă. „Pe când iată cum vorbește ne-

prihănirea, pe care o dă credința: „Să nu zici în inima ta: ,Cine se va sui 

în cer?’ (Să pogoare adică pe Hristos din cer). Sau: ,Cine se va pogorî 

în Adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morți). Ce zice ea deci? ,Cu-

vântul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta’. Și cuvântul acesta 

este cuvântul credinței, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturisești 

deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 

L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se ca-

pătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” 

(Romani 10:6-10). 

O credință adevărată trece dincolo de o simplă acceptare a mărtu-

riei, căci ea primește Evanghelia și acceptă tot ce izvorăște din ea. „Și 

harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu 

credința și cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat și cu totul 

vrednic de primit este cuvântul, care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume 

ca să mântuiască pe cei păcătoși’, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 Ti-

motei 1:14-15). „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un 

alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți 

un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-ați 

primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!” (2 Corinteni 11:4). 
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Credința este mai mult decât simpla acceptare mentală, pentru că 

ea este denumită ascultare de Evanghelie. „Dar nu toți au ascultat de 

Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propovăduirea noas-

tră?’” (Romani 10:16). „Căci suntem în clipa când judecata stă să în-

ceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul 

celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?” (1 Petru 4:17). 

Credința ascultă din inimă de învățătura lui Dumnezeu. „Dar mul-

țumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păca-

tului, ați ascultat acum din inimă de îndreptarul învățăturii, pe care ați 

primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de subt păcat, v-ați făcut 

robi ai neprihănirii” (Romani 6:17-18). 

Această expresie a ascultării de Evanghelie pare să denote că su-

punerea inimii față de Evanghelie are loc în tot ceea ce ea ne cheamă 

să facem. Este mai mult decât poate fi denumit o credință a adevărului 

Evangheliei. „Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El; dar de 

frica Fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din si-

nagogă” (Ioan 12:42). Iar Filip l-a întrebat pe famen dacă acesta credea 

din toată inima (Faptele Apostolilor 8:37). Ea este o credință deplină, o 

convingere, după cum ne demonstrează acest pasaj. 

Există mai multe feluri de credință care nu sunt autentice și nici mân-

tuitoare, așa cum ne arată clar apostolul Iacov când spune: „Arată-mi cre-

dința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele” (Iacov 

2:18), unde indică faptul că poate exista o credință fără fapte, dar ea nu 

este cea corectă. Când el spune, „îți voi arăta credința mea din faptele 

mele”, nu poate fi înțeles nimic altceva decât că îți voi arăta felul în care 

credința mea este cea corectă. 

Credința este o încredere în Hristos. „Dați cinste Fiului, ca să nu 

Se mânie, și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să 

se aprindă! Ferice de toți câți se încred în El!” (Psalmii 2:12). „...ca să 
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slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hris-

tos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii 

voastre), ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese 

făgăduit” (Efeseni 1:12-13). „Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; 

dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El 

are putere să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea” (2 Ti-

motei 1:12). 

Există multe pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre în-

crederea în Dumnezeu ca fiind condiția de a intra în favoarea și mân-

tuirea Lui. „Domnul a auzit, și S-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva 

lui Iacov, și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au 

crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul [mân-

tuirea] Lui” (Psalmii 78:21-22). Ea implică supunere față de El. „Tot 

astfel și Isaia zice: ‚Din Iese va ieși o Rădăcină, care se va scula să dom-

nească peste Neamuri; și Neamurile vor nădăjdui în El’” (Romani 

15:12). „Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm, pentru că ne-am pus nă-

dejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, 

și mai ales al celor credincioși” (1 Timotei 4:10). „Și din pricina aceasta 

sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și 

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

în ziua aceea” (2 Timotei 1:12). „De ce vă este frică, puțin credincioși-

lor?” (Matei 8:26). „Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: „Puțin 

credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini?” (Matei 16:8). 

„V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiu-

lui lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala, pe care o avem la El, 

este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:13-14). 

Într-un verset se vorbește despre credința în Hristos și ea este denu-

mită încredere în următorul. 

Credința este o dedicare a noastră față de Hristos. „Și din pricina 

aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am 



EVANGHELIA HARULUI 

= 440 = 

crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încre-

dințat până în ziua aceea” (2 Timotei 1:12). Acesta este un sens scrip-

tural al cuvântului a crede, așa cum ne arată Ioan: „Dar Isus nu Se în-

credea în ei” (Ioan 2:24). 

Credința este o acceptare bucuroasă a Evangheliei. „Cei ce au pri-

mit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul 

ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete” (Faptele Apostolilor 

2:41). Ea susține adevărurile Evangheliei. „...dar Fariseii și învățătorii 

Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul 

lui... Totuși, Înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei” (Luca 

7:30, 35). Ea ascultă de învățătura ei. „Dar mulțumiri fie aduse lui 

Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat 

acum din inimă de îndreptarul învățăturii, pe care ați primit-o” (Ro-

mani 6:17). Ea este ceea ce poate fi foarte bine înțeles prin acele expre-

sii de a veni la Hristos, a privi la El, sau a deschide ușa înaintea Lui. 

Acest lucru este prezentat foarte clar în Scriptură.  

Credința este acel gest de a veni și a lua apa vieții, de a mânca și 

bea trupul și sângele lui Hristos, de a auzi glasul lui Hristos și de a-L 

urma. „Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți 

din oile Mele. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după 

Mine” (Ioan 10:26-27). „Isus le-a vorbit din nou, și a zis: ‚Eu sunt Lu-

mina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va 

avea lumina vieții’” (Ioan 8:12). „Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mân-

tuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumne-

zeu, și nu altul” (Isaia 45:22). 

Credința este formată din două lucruri, anume din a fi convins de 

promisiuni și din a le accepta. „În credință au murit toți aceștia, fără să 

fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut și le-au urat de bine 

de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ” (Evrei 

11:13). Dragostea „crede totul, nădăjduiește totul” (1 Corinteni 13:7). 
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Dacă credința, nădejdea și dragostea despre care se vorbește în acest 

verset sunt aceleași cu cele care sunt comparate în ultimul verset, 

atunci credința izvorăște dintr-o înclinație iubitoare a inimii, sau dintr-

un principiu al dragostei divine. „Dar știu că n-aveți în voi dragoste de 

Dumnezeu” (Ioan 5:42, în context). „Să n-asculți cuvintele acelui pro-

roc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la în-

cercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată 

inima voastră și din tot sufletul vostru” (Deuteronom 13:3). „Oricine 

crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; și oricine iu-

bește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe cel născut din El” (1 Ioan 5:1). 

Credința înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu, care este descoperit 

prin Hristos în Evanghelie, așa încât sufletele noastre sunt împăcate. „Și 

toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin 

Isus Hristos, și ne-a încredințat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era 

în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, 

și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem 

trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna 

prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dum-

nezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, 

ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:18-21). „Și 

pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele 

voastre rele, El v-a împăcat acum” (Coloseni 1:21). Credința afectează în-

treg sufletul, nu doar mintea: „Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un 

prilej de poticnire” (Matei 11:6). 

În însăși natura credinței există o conștientizare a nevredniciei 

noastre. „‚Da, Doamne’, a zis ea, ‚dar și cățeii mănâncă fărâmiturile 

care cad de la masa stăpânilor lor’. Atunci Isus i-a zis: ‚O, femeie, mare 

este credința Ta; facă-ți-se cum voiești’. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în 

ceasul acela” (Matei 15:27-28). Observați de asemenea pasajele care îl 

descriu pe sutaș (Luca 7:6-9), pe femeia păcătoasă (Luca 7:37-38, mai 
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ales v. 50), pe fiul risipitor (Luca 15), și pe tâlharul care s-a pocăit (Luca 

23:41). Vedeți și ce scrie în cartea Habacuc: „Iată, i s-a îngâmfat sufle-

tul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credința 

lui” (Habacuc 2:4; v. și Proverbe 28:25; Psalmii 40:4; 131). 

Credința înseamnă să fii atras la Hristos. Nimeni nu poate veni la 

Hristos, dacă nu este atras de Tatăl. Caracterul fără plată al legămân-

tului harului este astfel ilustrat, așa încât condiția găsirii este să cauți, 

condiția primirii este să ceri, iar condiția ca ușa să se deschidă este să 

bați. De aici rezultă faptul că credința constituie o apropriere din inimă 

de Dumnezeu prin Hristos, spre mântuire, sau căutarea lui Dumnezeu, 

prin El. „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și Cine este Cel ce-

ți zice: ,Dă-Mi să beau!’ tu singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă 

vie” (Ioan 4:10). Credința înseamnă să-L chemi pe Hristos, iar ea este 

opusul respingerii lui Isus Hristos (Luca 23:42). „Eu am venit ca să fiu 

o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămână în 

întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl 

judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe 

cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: 

Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi” (Ioan 

12:46-48). „Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut! Dar pen-

tru cei necredincioși, piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie 

pusă în capul unghiului” (1 Petru 2:7). 

Dragostea este izvorul credinței, și este inclusă în aceasta. „Cine 

nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului 

Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită 

Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina” 

(Ioan 3:18-19). „Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 

calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie 

mântuiți, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere 

în nelegiuire, să fie osândiți” (2 Tesaloniceni 2:10, 12). 
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Credința înseamnă să fii însetat după apa vieții (Apocalipsa 21:6). 

Ea este o căutare autentică a mântuirii prin Hristos. A crede în Hristos 

înseamnă să ne alipim de El și de poporul Lui, așa cum se spune despre 

ucenicii lui Teuda (Faptele Apostolilor 5:36). Iar când spunem că sun-

tem justificați doar prin credință, ne referim la faptul că suntem mân-

tuiți prin Hristos ca urmare a alipirii noastre de El. Credința înseamnă 

să fim convinși să ne alăturăm Lui și poporului Lui. „Isus le-a vorbit 

din nou, și a zis: ‚Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu 

va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții’” (Ioan 8:12). A crede în 

Hristos înseamnă să privim la El ca la Profetul nostru, să ne supunem 

Lui recunoscându-L ca Regele nostru, și să depindem de El ca marele 

nostru Preot. Dorința după Hristos este un act al credinței în El, pentru 

că El este denumit dorința tuturor popoarelor (Hagai 2:7), adică Acela 

ce este dorința tuturor popoarelor, când toate popoarele vor crede în 

El și I se vor supune, potrivit cu promisiunile și profețiile frecvente ale 

Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă există și alte lucruri incluse în 

acest verset, totuși acesta este sensul de bază. 

Credinței îi aparține o conștientizare a puterii și suficienței lui 

Hristos în mântuire, sau a faptului că El este potrivit pentru lucrarea 

de mântuire (Matei 9:2, 21, 28-29). „... deplin încredințat că El ce făgă-

duiește, poate să și împlinească” (Romani 4:21). Ea presupune o conști-

entizare a fidelității Lui: „Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a te-

mut; și fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 

Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, și i-a zis: ‚Puțin credinciosule, 

pentru ce te-ai îndoit?’” (Matei 14:30-31). Ea constituie o încredere în 

dorința Lui de a mântui (Matei 15:22-28). „Ținta poruncii este dragos-

tea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, și dintr-o cre-

dință neprefăcută... Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care 

m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, și m-a pus în slujba 

Lui” (1 Timotei 1:5, 12). Ea are încredere în puterea Lui:  „Și un lepros 

s-a apropiat de El, I s-a închinat, și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poți să 
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mă cureți’” (Matei 8:2). „‚Doamne’, a răspuns sutașul, ‚nu sunt vrednic 

să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va 

fi tămăduit’” (Matei 8:8). 

Credința este o supunere față de neprihănirea și dreptatea lui 

Dumnezeu. „...pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care 

o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, 

și nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu” (Romani 

10:3). Ea poate fi ilustrată foarte bine prin a alerga la un refugiu, pre-

cum era cetatea de scăpare în vechime. „...pentru ca, prin două lucruri 

cari nu se pot schimba, și în cari este cu neputință ca Dumnezeu să 

mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 

apucăm nădejdea care ne era pusă înainte” (Evrei 6:18). Credința este 

un simțământ al suficienței și al realității neprihănirii lui Hristos, al 

puterii și harului Său în mântuire. „Și când va veni El, va dovedi lumea 

vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16:8). 

Credința presupune primirea adevărului cu dragoste față de acesta. 

„...și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 

...pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, pentru 

ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să 

fie osândiți” (2 Tesaloniceni 2:10, 12). Inima trebuie să se apropie de 

noul legământ depinzând de el, iubindu-l și dorindu-l. „Măcar că nu 

este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un 

legământ vecinic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El 

oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?” (2 

Samuel 23:5). 

Având în vedere cele spuse până aici, mă gândesc că cea mai bună 

și mai clară definiție a credinței justificatoare, în acord cu Scriptura, 

este următoarea: credința este îmbrățișarea de către suflet, în între-

gime, a revelației lui Isus Hristos ca Mântuitor al nostru. Cuvântul îm-

brățișare este un termen metaforic, dar cred că este mai clar decât orice 
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altă modalitate de exprimare. El presupune ideea de a crede, pentru că 

credința este primul act al sufletului care primește sau acceptă o reve-

lație sau lucru declarat, așa încât este mai corect s-o denumim credință, 

decât dragoste sau alegere. Dacă am vorbi doar despre o persoană, ar 

fi mai adecvat să vorbim despre dragoste. Dacă ne-am referi doar la o 

moștenire, un dar sau o răsplată, ar fi mai potrivit să-i spunem primire. 

Această definiție ar putea fi exprimată și în următoarele cuvinte: 

credința presupune acceptarea, însușirea și supunerea în întregime a 

sufletului față de revelația lui Isus Hristos ca Mântuitor al nostru; sau 

astfel: credința este îmbrățișarea de către suflet a acelui adevăr al lui 

Dumnezeu care Îl descoperă pe Isus Hristos ca Mântuitor al nostru. Ea 

mai poate fi exprimată și ca acceptarea și dependența în întregime a 

sufletului de adevărul lui Dumnezeu care Îl revelează pe Hristos ca Mân-

tuitor al nostru. 

Ea presupune alipirea întregului suflet și primirea de către el a 

adevărului, îmbrățișarea lui. Ea constituie o supunere completă a min-

ții și inimii față de acea revelație, o idee și aderare la el cu credință, cu 

dorință și dragoste. Credința admite și primește această revelație cu tot 

respectul și creditul care i se cuvin. Sufletul primește această revelație 

ca adevărată, vrednică și divină. Credința poate fi mai degrabă descrisă 

decât definită pe scurt, pentru că nu avem cuvinte suficiente. Ea nu 

poate fi definită printr-un cuvânt sau două, ci avem nevoie de o mul-

țime de termeni și descrieri pentru ea. M-am folosit aici de anumite 

expresii metaforice, dar am făcut asta pentru că nu am găsit termeni 

potriviți pentru a o descrie mai clar. 

Credința este acceptarea cu tot sufletul a acestei revelații, conști-

entizând suficiența, demnitatea, gloria și superioritatea Autorului re-

velației. Credința este acceptarea din partea întregului suflet a acestui 

adevăr, alinierea și supunerea față de el, concomitent cu împotrivirea 

față de orice lucruri care i se opun. Ea este denumită credință pentru 
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că ea crede pe deplin această revelație ca fiind primul și cel mai impor-

tant exercițiu și al acceptului revelației din partea sufletului. 

Alipirea de adevăr și acceptarea lui rațională provin dintr-o conști-

entizare al gloriei Celui care revelează și a suficienței și superiorității 

Celui care împlinește revelația. Alipirea și acceptarea însoțite de do-

rință și dragoste provin din bunătatea și superioritatea lucrului revelat 

și a Celui ce împlinește revelația. Dacă un om este forțat de un vrăjmaș 

să se supună unui împărat sau unui căpitan pentru a-l apăra, acest lu-

cru implică părăsirea oricăror alte străduințe și preocupări, și adăpos-

tirea lui sub protecția celui care îl va apăra. Dacă o considerăm ca pe 

un simplu act al minții, o tranzacție între ființele spirituale, atunci ea 

constituie abandonul tuturor celorlalte preocupări ale minții, și căuta-

rea și dedicarea ei față de Mântuitor, alegând pe deplin mântuirea prin 

El, și dedicându-se complet Lui – sau exprimând dorința de a fi al Lui, 

cu nădejdea că El îl va mântui. De aceea, când un om se dedică lui Hris-

tos ca Mântuitor, el părăsește toate celelalte căi imaginate de mântuire, 

și nădăjduiește și se dedică din toată inima lui Hristos spre mântuire, 

alegând pe deplin mântuirea prin El și recunoscându-L în această cale 

a mântuirii, cu un accept din inimă al sufletului de a-I aparține în în-

tregime, nădăjduind în suficiența și dorința Lui de a mântui. 

Fragment din The Works of Jonathan Edwards. 
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Există unii care spun că acei creștini care se implică în lupta spiri-

tuală ar trăi sub nivelul privilegiilor lor. Ei insistă că Dumnezeu dorește 

să ducă toată lupta în locul nostru. Sloganul lor preferat este: „Trăiește-

ți viața, și lasă-L pe Dumnezeu să-Și facă partea”. Ei spun că cel credin-

cios ar trebui să lase toată lupta pe seama lui Hristos. Da, există o ju-

mătate de adevăr în această afirmație, însă este doar o jumătate, iar 

când acest lucru este dus la extremă, devine erezie. Jumătatea de ade-

văr este că copilul lui Dumnezeu nu are nicio putere în sine. Hristos le-

a spus ucenicilor Lui: „despărțiți de Mine, nu puteți face nimic” (Ioan 

15:5).  

Totuși, asta nu înseamnă că noi trebuie să devenim pasivi sau că 

starea ideală în această viață este aceea de roboți. Există, de asemenea, 

o componentă activă, pozitivă, agresivă a vieții creștine, care ne 

cheamă la străduință maximă, la folosirea oricărei facultăți a ființei 

noastre – la o cooperare personală și rațională cu Hristos. 

Această învățătură, cunoscută sub numele de „viața victorioasă”, 

constituie în esență o abandonare a responsabilității creștinului. Și este 

fundamental greșită. Chiar dacă accentuează un aspect al adevărului, 

ea ignoră din nefericire alte aspecte la fel de necesare și importante ce 
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trebuie avute în vedere de către noi. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă că 

„fiecare își va purta sarcina lui însuși” (Galateni 6:5), ceea ce înseamnă 

că trebuie să ne achităm de obligațiile personale. Sfinții sunt chemați 

să își „curețe de orice întinăciune a cărnii și a duhului” (2 Corinteni 7:1) 

și să „se păzească neîntinați de lume” (Iacov 1:27). Suntem îndemnați 

cu toții să „biruim răul prin bine” (Romani 12:21). Apostolul Pavel a 

afirmat: „mă port aspru cu trupul meu, și-l țin în stăpânire” (1 Corin-

teni 9:27). Așadar, a respinge faptul că un creștin este chemat să se 

implice într-un război neîncetat cu firea pământească, lumea și dia-

volul înseamnă a respinge pe față multe pasaje clare ale Scripturii. 

Viața creștină conține două fațete foarte reale, și fiecare aspect al 

adevărului divin este echilibrat de acestea. Evlavia practică este un pa-

radox tainic, de neconceput pentru omul firesc. Creștinul este cel mai 

puternic atunci când este cel mai slab, cel mai bogat când este cel mai 

sărac, și cel mai fericit când este în starea cea mai vrednică de compa-

siune. Chiar dacă este necunoscut (1 Ioan 3:1), totuși el este cunoscut 

bine (Galateni 4:9). Chiar dacă el moare zilnic (1 Corinteni 15:31), iată, 

el trăiește (Coloseni 3:3-4). Chiar dacă nu are nimic, el se află în posesia 

tuturor lucrurilor (2 Corinteni 6:10). Chiar dacă este persecutat, el nu 

este abandonat. Deși este lovit, el nu este distrus (2 Corinteni 4:9). El 

este chemat să se „bucure tremurând” (Psalmii 2:11) și este asigurat că, 

„Ferice de voi care plângeți acum” (Luca 6:21). Chiar dacă Domnul îl 

face să pască în pășuni verzi și îl conduce la ape de odihnă (Psalmii 

23:2), totuși el trăiește într-un loc pustiu, „într-un pământ sec, uscat și 

fără apă” (Psalmii 63:1). Chiar dacă, în calitate de ucenici ai Prințului 

păcii, creștinii sunt chemați să „sufere, ca un bun ostaș al lui Hristos” 

(2 Timotei 2:3) și deși sunt „mai mult decât biruitori” (Romani 8:37), 

ei sunt adesea învinși. 

„Luptă-te lupta cea bună a credinței” (1 Timotei 6:12). Suntem che-

mați să ne implicăm într-un război neîncetat. Viața creștină trebuie 
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trăită pe câmpul de bătălie. Da, se poate să nu ne placă acest lucru. Am 

putea să ne dorim ca situația să fie diferită, dar așa a rânduit Dumne-

zeu. Mai mult, cel mai mare vrăjmaș al nostru, cel mai periculos inamic, 

este eul, acel „om vechi” care dorește să ne atragă mereu pe căile lui, 

care se răzvrătește constant împotriva „jugului” lui Hristos, care urăște 

„crucea” – acel „om vechi” care se împotrivește fiecărei dorințe a „făp-

turii celei noi”, fiind dezgustat de Cuvântul lui Dumnezeu și dorind în-

totdeauna să-l înlocuiască cu părerea omului. Totuși, eul trebuie lepă-

dat (Matei 16:24), iar dorințele și poftele lui trebuie răstignite (Galateni 

5:24). Cu toate acestea, aici nu avem de-a face cu o lucrare ușoară. O, 

ce conflict se petrece constant în interiorul adevăratului creștin! Da, 

există momente când „omul cel vechi” pretinde că este adormit sau 

mort, dar în curând el se ridică și se manifestă mai viguros ca niciodată 

în împotrivirea lui față de „omul cel nou”. Acela este momentul când 

adevăratul creștin își pune cu seriozitate întrebarea: „Dacă este adevă-

rat că sunt un copil de Dumnezeu, atunci de ce se petrec lucrurile aces-

tea cu mine?” (cf. Geneza 25:22) 

„Luptă-te lupta cea bună a credinței” (1 Timotei 6:12). Circumstan-

țele noastre constituie terenul de bătălie. „Firea pământească” nu este 

niciodată satisfăcută să se regăsească în circumstanțele în care Dum-

nezeu ne așază, ci dorește întotdeauna să le schimbe sau să ne conducă 

în circumstanțe diferite de cele în care ne aflăm prin providența lui 

Dumnezeu.  

Așa au stat lucrurile cu Israelul din vechime. Circumstanțele în 

care Dumnezeu i-a condus pe copiii lui Israel erau caracterizate de acea 

pustie, dar ei au murmurat și și-au dorit să se întoarcă în Egipt. Acele 

evenimente sunt lăsate în scris pentru noi ca niște avertismente. Ten-

dința circumstanțelor este aceea de a înclina inimile noastre către pă-

mânt – când suntem prosperi, să ne facă să ne simțim satisfăcuți cu 

lucrurile pământești – când trecem prin lipsuri, să ne determine să ne 
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văităm sau să tânjim după lucrurile pe care nu le avem. Doar exersarea 

reală a credinței poate să ridice inimile noastre deasupra circumstan-

țelor, căci credința privește departe, dincolo de toate lucrurile văzute, 

așa încât inima își găsește plăcere, pace și bucurie în Domnul (Psalmii 

37:4). Iar pentru oricare dintre noi, acest lucru nu este niciodată unul 

ușor. Întotdeauna avem de dus o luptă, și numai harul divin, când este 

căutat cu sârguință, poate să ne aducă biruință. Adeseori eșuăm. Când 

facem asta, eșecul trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 

1:9), și trebuie să o luăm de la capăt. 

Doar credința ne poate face capabili să ne ridicăm deasupra cir-

cumstanțelor. Așa a făcut ea în cazul celor doi apostoli care, cu picioa-

rele prinse în butuci și cu spatele sângerând și plin de dureri, cântau 

laude lui Dumnezeu în temnița din Filipi. Aceasta este expresia credin-

ței biruitoare care se ridică deasupra majorității circumstanțelor neplă-

cute. Aproape că ne putem imagina cititorul spunând, „vai, dar credința 

mea este atât de slabă”. Dacă așa stau lucrurile, atunci gândește-te din 

nou la aceste cuvinte: „luptă-te lupta cea bună a credinței” - și observă 

repetiția! Nu este ușor pentru credință să se ridice deasupra circum-

stanțelor. Nu, nu este un lucru ușor. Este ceva dificil, uneori foarte di-

ficil, așa cum și eu am experimentat. Dar amintește-ți, „lupta” nu este 

încheiată într-un moment, printr-o singură lovitură.  

Adeseori, cel ce iese biruitor se alege cu multe răni înainte ca să-și 

zdrobească definitiv vrăjmașul. Așa am descoperit și eu că stau lucru-

rile, și susțin acest lucru și astăzi.  

Marele vrăjmaș, „firea pământească”, eul, îi dă „omului cel nou” 

multe lovituri dureroase, adesea îl pune la pământ, dar, prin har, noi 

continuăm să luptăm. Uneori, „omul cel nou” iese victorios, alteori o 

face „omul cel vechi”. „Căci cel neprihănit de șapte ori cade, și se ridică” 

(Proverbe 24:16). 
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Da, dragul meu cititor, fiecare creștin adevărat are o luptă de dus. 

Eul este principalul vrăjmaș care trebuie cucerit – circumstanțele noas-

tre trebuie confruntate acolo unde este terenul de bătălie. Și fiecare 

dintre noi și-ar dori foarte mult să schimbe acel teren de luptă. Există 

uneori lucruri neplăcute care ne pun la încercare din greu, pe fiecare 

dintre noi, uneori până când suntem ispitiți să strigăm ca și psalmistul: 

„O, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura, și aș găsi undeva 

odihnă!” (Psalmii 55:6). Da, este trist să spun, dar am fost vinovat de 

același lucru. Totuși, când creștinul este orientat corect, spiritual vor-

bind, el ajunge să fie chiar mulțumitor pentru aceste „circumstanțe”. 

De ce? Pentru că ele îi oferă credinței oportunitatea de a acționa și de a 

ne ridica deasupra lor, și astfel să găsim pacea, bucuria și satisfacția nu 

în mediul plăcut, nu în prietenii noștri, nici măcar în părtășia dulce cu 

frații și surorile – ci în Dumnezeu! Doar El poate satisface sufletul. 

Dumnezeu nu îl trădează pe niciunul dintre cei care își pun cu adevărat 

încrederea în El. Dar, pentru a ajunge acolo, avem de dus o luptă. Da, 

o luptă grea, reală și lungă. Dar dacă strigăm după ajutorul lui Dumne-

zeu, dacă Îi cerem putere și hotărâre, El nu ne va respinge, ci ne va face 

„mai mult decât biruitori” (Romani 8:37). 

Există în fiecare dintre noi tendința de a fi laș, de a fugi de pe câm-

pul de bătălie, de a fugi departe de circumstanțele noastre. Așa s-a com-

portat Avraam (Geneza 12:10), dar nu s-a ales cu nimic bun. Așa a în-

cercat să facă Ilie (1 Împărați 19:3), iar Domnul l-a mustrat pentru ges-

tul lui. Aceste întâmplări sunt lăsate în Scriptură spre „învățătura noas-

tră” (Romani 15:4), niște avertismente ca să nu ne pierdem cu inima. 

Ele ne spun că trebuie să fim fermi și sârguincioși în fața acestei incli-

nații rele, și să ne aducem aminte de acel îndemn: „Vegheați, fiți tari în 

credință, fiți oameni, întăriți-vă!” (1 Corinteni 16:13). 
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„Luptă-te lupta cea bună a credinței”. Domnul nu ne cheamă la un 

lucru de care El să fi fost scutit. O, ce luptă a îndurat Căpetenia mântu-

irii noastre! Iată-L în pustie: „a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de 

Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice” (Marcu 1:13), și în 

toată acea vreme nu S-a putut hrăni (Matei 4:2). Cât de fioros L-a asal-

tat diavolul, împrospătându-și atacurile în mod repetat. Mântuitorul l-

a confruntat și l-a învins pe terenul credinței, folosind doar Cuvântul 

lui Dumnezeu. Iată-L din nou în Grădina Ghetsimani. Acolo, bătălia a 

fost și mai aprigă, atât de intense fiind agoniile Lui încât sudoarea I s-

a transformat în picături mari de sânge. N-a venit niciun fel de mângâ-

iere din partea ucenicilor Lui, căci ei n-au putut veghea alături de El 

nici măcar un ceas. Și totuși El a triumfat, biruind pe terenul credinței: 

„El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni 

și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească 

de la moarte, și fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui” (Evrei 5:7). 

Acele două circumstanțe sunt, la rândul lor, relatate în Scriptură 

spre învățătura noastră și, ca întotdeauna, ordinea lor este de o frumu-

sețe fără egal. Ele ne învață cum trebuie să „luptăm lupta cea bună a 

credinței”. Hristos Însuși ne-a lăsat un exemplu! Ce anume învățăm din 

aceste situații solemne și sacre? Învățăm că singura armă pe care tre-

buie să o folosim este sabia Duhului, iar victoria nu poate fi obținută 

decât pe genunchi, „cu strigăte mari și cu lacrimi”. Iar Domnul ne dă 

har să acționăm în acest fel. O, dacă fiecare dintre noi am căuta cu mai 

mult zel harul pentru a duce lupta cea bună a credinței! Vom avea parte 

în ceruri de o părtășie fericită și plină de pace dar, până să ajungem 

acolo, trebuie dusă aici o luptă care trebuie câștigată, altfel nu vom 

ajunge niciodată acolo (2 Timotei 4:6-8).
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„... pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care, nu numai că 

sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia, pe care o avea tatăl    

nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur” — Romani 4:12 

 

Voi încerca acum să arăt cine sunt aceia care primesc beneficiile 

legământului, asemenea lui Avraam. Textul spune că sunt cei care 

„calcă pe urmele credinței pe care o avea… Avraam”. Acela care nu doar 

se bucură de privilegiile apartenenței la biserică, ci și produce roada 

ascultării și a credinței, conform Cuvântului revelat al lui Dumnezeu, 

și care umblă în acea ascultare – doar acela va fi binecuvântat alături 

de Avraam cel credincios. 

Pot fi discutate aici două aspecte, dar nu le pot trata pe amândouă. 

De aceea, voi trece dincolo de primul, arătându-l foarte pe scurt, pentru 

că este legat foarte strâns de acest text. 

Credința rodește în inimile și viețile celor în care ea există. Obser-

vați ideea: un om credincios este un om roditor. Credința îl face capabil 

să rodească. Dacă îți pui întrebarea – Prin ce putere a fost Avraam ca-

pabil să asculte de Domnul? - textul îți răspunde: aceia care umblă pe 
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urmele lui Avraam, ba chiar „pe urmele credinței aceleia, pe care o 

avea… Avraam”. Cineva ar putea să se gândească la faptul că textul ar 

trebui citit astfel: aceia care umblă pe urmele lui Avraam. Da, este ade-

vărat, dar apostolul are în vedere un alt obiectiv. De aceea, el spune că 

este vorba de cei care umblă pe urmele credinței lui Avraam, spunând 

implicit că harul credinței pe care Dumnezeu l-a dat lui Avraam a fost 

ceea ce l-a înviat și l-a făcut capabil să împlinească orice îndatorire pe 

care Dumnezeu i-a cerut-o și la care El l-a chemat. De aceea, întrebarea 

ar trebui să fie – Cum se face că Avram a fost un credincios atât de rod-

nic? Ce anume l-a făcut să sufere în felul respectiv și să meargă până la 

capăt în ascultarea lui? Evident, credința a fost cauza care a produs 

astfel de efecte și care l-a ajutat să împlinească astfel de acțiuni. Esența 

este, așadar, evidentă: credința este cea care a determinat roada. 

De aceea, aproape toate acțiunile unui creștin trebuie făcute așa 

încât credința să fie ceea ce le împlinește. Dacă un om se roagă așa cum 

ar trebui, atunci avem de-a face cu „rugăciunea făcută cu credință” (Ia-

cov 5:15). Dacă el ascultă așa cum este chemat, avem de-a face cu „as-

cultarea de credință” (Romani 16:26). Dacă altul se implică în lupta spi-

rituală, ea este „lupta credinței” (1 Timotei 6:12). Dacă omul trăiește o 

viață sfântă, creștină, el trăiește prin credință (Galateni 2:20). Aș spune 

chiar că, dacă a murit așa cum este chemat să moară, el a murit prin 

credință. „În credință au murit toți aceștia” (Evrei 11:13). Cum adică? 

Puterea credinței a dirijat și rânduit acestea în fața morții, echipându-

i pe cei ce au experimentat-o cu temelia și principiile siguranței dra-

gostei lui Dumnezeu și făcându-i capabili să suporte moartea cu răb-

dare. Tot ce mai pot spune este ceea ce apostolul a afirmat: „Pe voi 

înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință” (2 Corinteni 13:5). De ce 

nu spune apostolul, „cercetați, pentru a vedea dacă este credința în 

voi”, ci „dacă sunteți în credință”? El vrea să spună că, așa cum un om 

este stăpânit de băutură, de dragoste sau de o patimă, tot așa credinci-

osul trebuie să se afle sub stăpânirea credinței, după cum vom vedea 
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ceva mai târziu. Dacă el se roagă, credința trebuie să fie cea care îi com-

pune rugăciunea. Dacă ascultă, credința trebuie să fie cea care lucrează. 

Dacă trăiește, credința este cea care îl aduce la viață, iar dacă moare, 

credința este cea care îl însoțește în moarte. Oriunde se găsește cre-

dința, ea va face minuni în sufletele acelora care o au. Credința nu poate 

fi leneșă. Ea acționează, așa încât în urma ei se văd pașii. Ea pune întreg 

omul la lucru, îi mișcă mâinile și picioarele, ochii și toate celelalte părți 

ale trupului. Observați cuvintele apostolului: „Însă fiindcă avem același 

duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris: ‚Am crezut, de aceea am 

vorbit!’ și noi credem, și de aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13). Credința 

apostolului, pe care o avea în inima lui, i-a mișcat limba. Dacă omul are 

credință în inima lui, această credință se va vedea pe buzele lui. Cred 

că este suficient ceea ce am spus pentru a dovedi principiul. 

Aplicația este următoarea: acest verset cade ca un cap greu de acu-

zare asupra multora care trăiesc în sânul bisericii. Mergi pe căile tale, 

dar citește acest singur verset, și gândește-te cu seriozitate la adevărul 

conținut în el — că oricine este fiul lui Avraam are credință, și oricine 

are credință este un om care umblă, care lasă urme după el. Poți vedea 

ce fel de credință există în tine după urmele acelei credințe.  

Dar nu este acest lucru o acuzație grea adresată multor suflete care 

se adăpostesc la umbra bisericii, care sunt siguri pe ei înșiși, care nu-și 

pun niciun fel de întrebări dacă sunt cu adevărat credincioși, și care nu 

își testează niciodată autenticitatea credinței? Cu toate acestea, adevă-

rul este că oriunde există credință, ea este roditoare. Dacă îți lipsește 

roada, poți să pretinzi orice, n-ai niciun fel de credință în tine. Vai, 

acești trântori ciudați, acești așa-ziși creștini, sunt niște oameni leneși! 

Biserica este plină de asemenea specimene. Ei aud continuu cuvântul 

predicat, și totuși rămân nefolositori și neroditori. Dacă ar exista mai 

multă credință în lume, ar trebui să vedem mai multe fapte ale credin-

ței în ea. Credința ar pune la lucru mâinile, picioarele, ochii și buzele. 
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Oamenii merg încoace și încolo pretinzând că sunt credincioși, dar vai, 

ei nu sunt decât niște statui. Ei nu stârnesc nici măcar o adiere de vânt. 

Privește locul unde se găsesc ei la începutul anului, și acolo îi vei găsi 

și la sfârșitul lui – la fel de păgâni, la fel de lumești, neschimbați în 

conversațiile lor stricate, la fel de formali în îndatoririle lor cum au fost 

dintotdeauna. Este oare aceasta credință? O, credința lucrează în toate 

aceste aspecte și în multe altele, îndemnând sufletul la lucru. 

Dar ai putea spune: nu există oare situația când omul are credință, 

dar să nu aibă roadele despre care tu vorbești? Nu există oare situația 

când un om să aibă o inimă bună, înclinată să facă binele, chiar dacă 

nu poți descoperi acea abilitate manifestată în rodnicia ei? 

Nu vă înșelați! O astfel de idee este o simplă amăgire din partea 

Satanei. Oriunde există credința, ea Îl aduce în suflet pe Hristos. Reți-

neți: oricine crede, Hristos locuiește prin credință în acel suflet. Apos-

tolul spunea: „Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus 

morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina ne-

prihănirii” (Romani 8:10). Dacă Hristos se găsește în tine, adică dacă 

tu crezi în Domnul Isus, atunci El locuiește în tine prin credință. Și dacă 

Hristos este în suflet, trupul nu poate fi mort, ci omul este viu și activ 

față de îndatoririle lui religioase, gata oricând, dornic și bucuros în îm-

plinirea cărui lucru îi este cerut de Dumnezeu. Hristos nu este un Mân-

tuitor mort, nici Duhul nu este un Duh mort. Al doilea Adam este făcut 

un suflet viu (1 Corinteni 15:45). Oriunde există Duhul, El lucrează efec-

tele potrivite Ființei Sale. Duhul este unul de curăție, de zel, și oriunde 

se găsește, El curăță și produce zel. Cine pretinde că are credința, dar 

în tot acest timp poate rămâne mulțumit să fie leneș și neroditor în 

lucrarea Domnului – poate rămâne mulțumit să fie un creștin mort – 

ar face mai bine să-și considere starea ca fiind una înfricoșătoare. Dacă 

s-ar găsi credință în el, ea s-ar vedea inevitabil. Nu poți să-ți înfrânezi 

inima de la a se manifesta potrivit cu starea ei. În cel înviat, inima bate 
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cu putere, sufletul este viu, și va exista o schimbare în întreaga viață și 

în întreaga purtare, dacă cea mai măruntă porție de credință își găsește 

loc în acel om. 

Acum probabil că vei întreba: care este rolul credinței? Sau cum ar 

putea ști cineva care este rodul adevărat al credinței, prin care să-și 

poată deosebi starea spirituală? Eu spun că textul acesta răspunde clar 

întrebării: acela care umblă pe urmele credinței lui Avraam va ști că 

este credincios. Prin „urmele credinței” se face referire la faptele, acți-

unile, străduințele sfinte ale lui Avraam, iar acolo unde se găsesc acele 

urme, acolo se poate vedea și credința lui Avraam. 

Orice om credincios poate imita acțiunile credinciosului Avraam. Sub-

liniază ceea ce am afirmat. Asta înseamnă să fii fiu al lui Avraam, nu să 

te naști din el prin descendență naturală, căci așa erau și evreii, însă 

Avraam este tatăl nostru pentru că el este un model pentru credința 

noastră. „Tatăl tău era Amorit”, spune Scriptura (Ezechiel 16:3); altfel 

spus, mergi pe urmele pașilor amoriților prin comportamentul tău. De 

aceea, Avraam este denumit tatăl credincioșilor, pentru că el este mo-

delul comportamentului lor (Romani 4:11), un model pe care ei trebuie 

să îl urmeze în acele slujiri la care Dumnezeu îi cheamă. Așadar, ideea 

este clară: orice om credincios poate și trebuie să imite acțiunile lui 

Avraam cel credincios. Aceasta este și pledoaria lui Hristos, și El o pre-

zintă ca pe un adevăr incontestabil înaintea inimilor cărturarilor și fa-

riseilor, care se lăudau cu privilegiile și prerogativele lor, spunând că 

„tatăl nostru este Avraam” (Ioan 8:39). Nu, a răspuns Hristos, „Dacă 

ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam” (Ioan 8:39). Nu a 

fi asemenea lui Avraam în constituția lui fizică, nici a fi una cu sângele 

lui, nu acestea îl fac pe om să fie fiu al lui Avraam, ci a fi asemenea lui 

în sfințenie, în dorințe sfinte, în a avea o inimă și o viață sfântă. În 

aceeași manieră, apostolul accentuează această idee atunci când i-a în-

demnat pe evrei, cărora le-a scris să urmeze exemplul sfinților: „uitați-
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vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire, și urmați-le 

credința” (Evrei 13:7). Tot așa și apostolul Petru folosește exemplul Sa-

rei înaintea femeilor evlavioase: „Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți 

binele” (1 Petru 3:6). 

Cred că, în acest punct, pentru a înțelege mai bine și mai clar în-

vățătura, trebuie rezolvată o întrebare: Care erau urmele credinței lui 

Avraam? Pe ce cale a mers el? Eu aș spune că aceasta este o întrebare 

vrednică de cercetare, motiv pentru care, lăsând în urmă argumentația 

de până aici, mă voi îndrepta către ea așa încât cititorii mei să cunoască 

lucrurile către care să-și îndrepte inimile. 

De aceea, eu cred că există șase trăsături sau urme ale credinței lui 

Avraam, lucruri esențiale pe care orice om credincios trebuie să le facă 

așa cum Avraam le-a făcut în lucrarea credinței – adică în viața lui obiș-

nuită. În lucrările credinței, care țin de toți oamenii, orice om trebuie 

să-l imite pe Avraam în acești șase pași, așa încât, împlinind aceste tră-

sături și acțiuni ale credinței, el se poate regăsi ușă în ușă cu fericirea, 

vecin cu Raiul. 

1. Primul pas pe care Avraam l-a făcut pe căile harului și fericirii, 

după cum vei observa, a constat în supunerea față de chemarea lui 

Dumnezeu. Observă ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Ieși din 

țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-

o voi arăta... Avram a plecat, cum îi spusese Domnul” (Geneza 12:1, 4). 

Chiar dacă fusese un idolatru, el a fost mulțumit să lase totul departe 

și s-a supus poruncii lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a putut ține pe loc, 

nici prietenii, nici rudele, nici averile, căci el a luat aminte cu bucurie 

la chemarea lui Dumnezeu. Așa este orice om credincios. Acesta este 

primul lui pas: el vine mulțumit sub domnia și puterea poruncii lui Dum-

nezeu. Indiferent ce i-ar cere Domnul, indiferent de slujirile care i s-ar cere 

din partea Lui, sufletul lui se supune și este mulțumit și liniștit când este 
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modelat de chemarea lui Dumnezeu, răspunzând cu ascultare. El este fe-

ricit să lase în urmă păcatele sale și ambițiile proprii, și să primească in-

fluența Duhului Sfânt. Aceasta este ceea ce Dumnezeu cere, și cere nu doar 

de la Avraam, ci de la toți cei credincioși: Oricine vrea să fie ucenicul Meu, 

spune Hristos, trebuie să-și lepede tatăl, mama, copiii, casele și ogoarele 

(Matei 19:29); da, el trebuie să „se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă 

urmeze” (Matei 16:24). Acesta este primul pas în creștinism, anume re-

nunțarea la meritele noastre și supunerea noastră față de toate poruncile 

lui Dumnezeu, conștientizând cu mulțumire că buna Lui plăcere va domni 

în viețile noastre. 

2. Apoi Avraam, așa cum se petrece cu fiecare suflet credincios, a 

mers înainte, către următorul pas. El a demonstrat că, oriunde credința 

vine cu putere în inimă, sufletul nu rămâne doar mulțumit să se supună 

poruncii lui Dumnezeu, ci tânjește după îndurarea Lui, după harul Lui, 

Îl prețuiește pe Hristos și mântuirea mai presus de toate lucrurile din 

această lume, nefiind satisfăcut de nimic altceva decât de Domnul Hris-

tos. Chiar dacă poate fi părtaș multor lucruri aici, în lumea aceasta, și 

chiar dacă s-ar putea bucura de abundența mângâierilor exterioare, el 

nu poate rămâne liniștit până nu se alipește de Domnul, până nu simte 

și nu găsește acea dovadă și siguranță a dragostei Lui, pe care El a pro-

mis-o tuturor celor care Îl iubesc. Lucrurile lumești nu pot ocupa în 

viața lui niciun loc de cinste. Poți vedea acest lucru la Avraam: 

„Avrame, nu te teme”, i-a spus Dumnezeu, „Eu sunt scutul tău, și răs-

plata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1). Ce putea să-și dorească mai 

mult Avraam? Cineva ar putea să-și imagineze că Domnul îi face aici o 

promisiune suficient de mare lui Avraam. „Eu voi fi apărătorul tău, răs-

plata ta cea foarte mare”. Nu este oare Avraam mulțumit cu aceasta? 

Nu, observați felul în care Avraam a pledat înaintea lui Dumnezeu: 

„Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii” (Geneza 

15:2). Ochiul lui este îndreptat către promisiunea pe care Dumnezeu i-

a făcut-o de a-i da un fiu, din care avea să vină Mântuitorul lumii. „O, 
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Doamne, ce îmi vei da?”, ca și cum ar fi spus, ce vei face pentru mine? 

Vai, nimic nu-mi va face sufletului bine dacă nu voi avea un fiu, și, în 

el, un Mântuitor! Ce se va alege de mine atâta vreme cât voi rămâne 

fără fiu, și astfel fără Mântuitor, dacă este să mă exprim astfel? Avraam 

n-a putut să fie satisfăcut de niciun alt lucru, nu putea să se bucure de 

nimic altceva, căci compara toate aceste lucruri cu promisiunea dată de 

Dumnezeu, așa încât n-a mai dorit și nu a mai tânjit după nimic altceva. 

Așa trebuie să fie viața oricărui om credincios. Acel suflet care nu-L 

prețuiește pe Hristos mai presus de toate lucrurile din această lume nu 

L-a avut și nu-L va avea niciodată pe Hristos dacă rămâne astfel. 

3. Următorul pas al credinței lui Avraam a fost acesta – el și-a pus 

temelia sufletului său în puterea și îndurarea atotsuficiente ale lui Dum-

nezeu, așa încât să obțină ceea ce și-a dorit. El, dacă este să vorbim 

astăzi, s-a înfășurat în atotsuficiența lui Dumnezeu. Poți vedea acest 

lucru în Romani 4:18, unde apostolul vorbește despre Avraam care a 

crezut „împotriva oricărei nădejdi”. Altfel spus, când n-a mai existat 

nicio nădejde în această lume, el a continuat să creadă în Dumnezeu, 

chiar împotriva tuturor nădejdilor, și acest lucru a dus la împlinirea 

promisiunii lui Dumnezeu. Promisiunea a fost obiectul nădejdii sale, 

întrucât privea la Dumnezeu, și depășea astfel posibilitățile omului. Așa 

spune și textul: „Și, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la 

trupul său, care era îmbătrânit, - avea aproape o sută de ani – nici la 

faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința 

lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă 

lui Dumnezeu” (Romani 4:19, 20). El s-a aruncat cu totul în brațele 

promisiunii prețioase și a îndurării lui Dumnezeu. 

4. Dar Avraam a făcut încă un pas în credința adevărată, justifica-

toare. El ne-a dovedit că cel credincios nu are o credință vagă, ci ea este 

îndreptată către superioritatea Domnului Isus și către acea plinătate 

care se găsește în El, chiar dacă nu poate avea întotdeauna parte de 
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dulceața îndurării Lui, căci nu poate și nu îndrăznește să și-o aplice, 

fiindcă nu găsește nimic vrednic în sine și, cu toate acestea, este hotărât 

să se odihnească în Domnul și să se bazeze pe Dumnezeul mântuirii 

sale, așteptând îndurarea Lui la timpul hotărât de Dumnezeu, când Își 

va revărsa bunătatea asupra acelui suflet sărman. Exemplul acelei fe-

mei din Canaan este unul deosebit, dacă ne uităm la faptul că Hristos 

părea că nu dorește să o bage în seamă și că nu dorește să-Și arate harul 

față de ea. El a spus: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei 

lui Israel” și „Nu este bine să iei pâinea copiilor, și s-o arunci la căței!” 

(Matei 15:24, 26). Observați răspunsul ei: „Da, Doamne, [mărturisesc 

totul]: dar [cu toate acestea] și cățeii mănâncă fărămiturile care cad de 

la masa stăpânilor lor” (Matei 15:27). O, tăria și lucrarea credinței ei! 

Ea vine la Hristos cerând îndurare. El o respinge, și asta în mod repetat, 

insinuând că ea ar fi un câine. Ea își mărturisește neputința, dar nu 

este descurajată de ea, ci se odihnește în bunătatea și îndurarea lui 

Hristos, și este hotărâtă întru totul să capete îndurarea Lui indiferent 

cât ar costa-o. Este adevărat, Doamne, mărturisesc că sunt atât de rea 

pe cât consideri Tu, dar mărturisesc în același timp că nu există altă 

sursă a mângâieri decât la Tine și, chiar dacă sunt un câine, mă voi 

mulțumi cu firimiturile care cad de la masa Ta. Ea a insistat să pri-

mească îndurare, și s-a sprijinit întru totul pe favoarea lui Hristos în 

acest sens. Așa trebuie să fie orice credincios adevărat în acest aspect. 

El trebuie să se bazeze întru totul pe puterea, credincioșia și veridicita-

tea lui Dumnezeu, și să aștepte îndurarea Lui. El trebuie nu doar să 

depindă de Dumnezeu, ci și să aștepte ajutorul Sfântului lui Israel. 

5. Dar un pas următor al credinței lui Avraam se arată prin faptul 

că el n-a socotit niciun lucru atât de prețios încât să nu Îl mai urmeze 

pe Domnul. El a fost mulțumit să treacă peste toate impedimentele, să 

depășească toate dificultățile. Orice i-a scos Dumnezeu în cale, el și-a 

însușit. Acesta este pasul următor pe care Avraam l-a făcut, și pe care 
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tu trebuie să îl faci descoperind felul în care Dumnezeu l-a pus la încer-

care. Textul ne spune aici că „Dumnezeu l-a pus la încercare pe 

Avraam” (Geneza 22:1), că l-a testat pentru a-l crește și i-a cerut să facă 

următorul lucru: „Ia 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”. Îl vedem pe 

Avraam ridicându-se imediat și punându-și fiul pe altar, luând cuțitul 

pentru a-l junghia pe propriul fiu – așa că Avraam nu l-a scutit nici 

măcar pe fiul său Isaac. El n-a considerat că ar exista un preț prea mare. 

El nu a stat să negocieze cu Dumnezeu în această situație. Dacă Dum-

nezeu voia un lucru, acel lucru trebuia împlinit, indiferent care era pre-

țul, chiar dacă l-ar fi costat viața. Fără îndoială, Isaac îi fusese mai drag 

lui Avraam decât propria viață. Dar Avraam nu a fost un caz singular, 

ci toți credincioșii lui Dumnezeu au umblat pe aceeași cale. Apostolul 

Pavel a mers pe același drum. El spune: „Și acum, iată că, împins de 

duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 

Numai, Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă 

lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum 

mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și 

slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia 

harului lui Dumnezeu”. O, suflet binecuvântat! Aici se vede lucrarea 

credinței! Dar cât de greu ni se pare nouă când trebuie să ne despărțim 

de vreun lucru pentru cauza lui Dumnezeu! „Dar eu nu țin numaidecât 

la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă”. Iată, aici se vede cu adevărat 

lucrarea credinței, când un om este mulțumit să facă orice îi cere Dum-

nezeu, și, dacă vin peste el închisoarea, pierderea averilor, a libertății, 

chiar pierderea vieții, nimic nu îl va da înapoi, pentru că vrea să-și fi-

nalizeze cursa în mângâierea Domnului. Așa au trăit sfinții lui Dumne-

zeu în acele vremuri ale bisericii primare, când „au primit cu bucurie 

răpirea averilor lor” (Evrei 10:34). Mă gândesc că îi putem vedea pe 

sfinții aceștia umblând după Hristos înarmați cu armele credinței și 

trecând peste orice piedici, mergând înainte mulțumiți chiar dacă ar 
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pierde totul, chiar dacă ar trebui să se despartă de toate lucrurile, ca să 

Îl aibă pe Hristos. Așa spune și sfântul Pavel: „Eu sunt gata nu numai 

să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru Numele Domnului 

Isus” (Faptele Apostolilor 21:13). Iată, el subliniază faptul că, în loc să 

își abandoneze Mântuitorul, mai degrabă ar fi dorit să-și piardă viața, 

și chiar dacă oamenii ar fi dorit să îl împiedice, el a rămas hotărât să se 

alipească de Hristos, mai degrabă pierzându-și viața decât să-L piardă 

pe Domnul vieții. O, lăsați-mă să-L am pe Mântuitorul meu, și luați-mi 

viața! 

6.  Ultimul pas este următorul: când sufletul este astfel hotărât să 

nu negocieze cu Dumnezeu, ci să se despartă de orice lucru de dragul 

Lui, atunci ajunge la o dispoziție a inimii care este înclinată să împli-

nească orice responsabilitate cerută de Dumnezeu. Într-un astfel de om, 

sufletul este pus la lucru fără a mai sta să se gândească la dorințele sale 

pământești, ascultând în totul de Domnul din toată inima, fără vreo 

reținere. Când Avraam a fost chemat, el a răspuns: „Iată-mă” (Geneza 

22:1). Așa au răspuns și Samuel: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău 

ascultă” (1 Samuel 3:9) și Anania: „Iată-mă, Doamne” (Faptele Aposto-

lilor 9:10). Sufletul credincios nu stă să caute, ca un slujitor rău care 

umblă după tovarășii lui, și care vânează orice moment când stăpânul 

este plecat, pentru a putea fugi de responsabilitățile lui, ci un astfel de 

suflet este gata oricând să fie folosit de Domnul, după plăcerea Lui. Vei 

vedea că așa au stat lucrurile cu Avraam, când Domnul i-a poruncit să 

iasă din țara lui, iar el „a ascultat, și a plecat fără să știe unde se duce” 

(Evrei 11:8). El a plecat bucuros, chiar dacă nu știa unde va merge, ca 

unul care ar fi spus că, dacă Domnul îl cheamă, nu va pune nimic sub 

semnul întrebării, și dacă Dumnezeu va porunci, el va asculta indife-

rent de poruncă. Așa trebuie să fie orice suflet credincios. Noi trebuie 

să orbim ochiul rațiunii firești, să fim hotărâți să ascultăm, chiar dacă 

cerul și pământul ar părea că sunt în contradicție, și să nu ne pese de 

ce ar putea să spună oamenii sau diavolii, ci doar de ceea ce Dumnezeu 
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ne cheamă să facem. În asta stă curajul și ascultarea credinței. Aposto-

lul Pavel, în pasajul la care am făcut referire mai devreme, a fost încon-

jurat la un moment dat de mulți prieteni, când a ajuns să dea de greu-

tăți în lucrarea lui. Ei toți l-au implorat, îndemnându-l să nu meargă la 

Ierusalim. Dar Pavel le-a răspuns: „Ce faceți de plângeți așa, și-mi ru-

peți inima?” (Faptele Apostolilor 21:13), ca unul care ar fi spus: „da, 

sufletul meu este îndurerat, pentru că mă împovărați, încercând să mă 

împiedicați să merg cu toată dorința ca să împlinesc slujirea pe care 

Dumnezeu mi-a încredințat-o”. Un curaj asemănător s-a aflat în Luther 

când prietenii lui au căutat să-l împiedice să meargă la dieta de la 

Worms: „Dacă în Worms ar fi atâția demoni câte țigle sunt pe acoperi-

șurile caselor, eu tot aș merge acolo în Numele Domnului meu Isus”. 

Acesta este ultimul pas. 

Să recapitulăm. Acela care este hotărât să ia aminte la chemarea lui 

Dumnezeu; care prețuiește promisiunile Lui și tânjește după ele; care se 

odihnește în Domnul și așteaptă momentul când El revarsă îndurarea Lui; 

care trece peste toate impedimentele și dificultățile și socotește că nimic 

nu este prea valoros ca să nu Îl urmeze pe Domnul; care este mulțumit să 

dovedească o ascultare bucuroasă și imediată de poruncile Lui; acela care 

umblă în felul acesta, în toți acești pași, va avea parte de plinătatea păcii 

lui Dumnezeu. Cerul este la îndemâna lui, căci el este sigur de mântuirea 

lui pe cât sunt îngerii siguri de cer. El este sigur că va fi mântuit alături de 

credinciosul Avraam la fel cum este sigur că Domnul este viu. El umblă pe 

urmele lui Avraam și, de aceea, este sigur de destinația lui. După cum poți 

vedea, situația lui este clară, argumentele sunt evidente, și ele ne spun că 

orice om credincios poate și trebuie să îl imite pe credinciosul Avraam. 

Cineva și-ar putea imagina aici că noi îi atragem pe oameni către 

un standard mult prea înalt și, evident, dacă acesta ar fi sensul cuvin-

telor și lucrarea Duhului Sfânt, ce se va întâmpla cu aceia mulți care 

trăiesc în sânul Bisericii? Întrebarea contează prea puțin, pentru că ea 
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folosește o rațiune omenească. Temelia acestei învățături ține de faptul 

că orice om credincios are aceeași credință, atât în ce privește natura 

cât și în ce privește lucrarea ei, pe care a avut-o și Avraam. De aceea, 

ca să găsești răspunsul la această întrebare, trebuie să te îndrepți către 

a vedea ce fel de credință a fost credința lui Avraam, și ce putere a avut 

ea. Astfel, credința oricărui creștin adevărat este de aceeași natură și 

are aceeași putere cu aceea a lui Avraam. Acest lucru se petrece pentru 

că promisiunile lui Dumnezeu constituie temelia pe care este așezată 

orice credință adevărată. Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează 

această credință în toți cei ce sunt ucenicii lui Hristos. Puterea Duhului 

Sfânt este ceea ce intervine în inimile și viețile tuturor celor credincioși. 

Dacă tragem linie sub toate acestea, putem spune că toți credincioșii 

adevărați au parte de aceleași promisiuni pe baza temeliei credinței lor, 

au parte de unul și același Duh care lucrează în ei, se folosesc de aceeași 

putere pentru a pune la lucru abilitățile credinței, și cu siguranță că nu 

pot ajunge decât la aceleași acțiuni ale credinței. Apostolul Petru spune 

că fiecare credincios, la nivel individual, „a căpătat o credință de același 

preț” (2 Petru 1:1). În lumea de astăzi sunt mulți care au o credință de 

tinichea, una contrafăcută, însă sfinții sunt cu toții părtași „credinței 

de același preț”. Credința aleșilor lui Dumnezeu este de aceeași natură, 

chiar dacă în diverse grade, așa cum un om poate avea în buzunarul lui 

mai multe monezi, unele mai mari, altele mai mici, dar toate făcute din 

același metal prețios. Este ca atunci când cineva altoiește un copac, căci 

nu poate pune pe o plantă un altoi diferit de natura acelei plante. Dom-

nul Isus Hristos este trunchiul în care sunt altoiți toți cei credincioși, 

prin Duhul lui Dumnezeu și prin credință. De aceea, toate ramurile care 

sunt altoite în El produc același rod. Da, ele pot să nu producă aceeași 

cantitate, dar toate vor produce rod de aceeași natură. Așa cum un măr 

mai mic este de aceeași natură și are același gust ca unul mai mare, tot 

așa orice om credincios are în inima lui aceeași sfințenie a inimii și 

vieții, pentru că în el funcționează același principiu al sfințeniei. Este 
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adevărat că un creștin poate să aducă roade mai puține prin comparație 

cu altul, dar natura ambelor roade este aceeași. Cursul vieții unuia 

poate să nu fie caracterizat de o abundență de putere și plinătate a ha-

rului prin comparație cu al altuia, însă în ambii vom vedea același har 

adevărat și aceeași ascultare a credinței, în natura și adevărul ei, chiar 

dacă profunzimea va fi diferită. 

Haideți să vedem acum ce aplicații putem face spre beneficiul nos-

tru, căci folosirea acestei învățături are o importanță mare în viețile 

noastre. 

În primul rând, ea ne îndeamnă la cercetare. Dacă este adevărat 

(așa cum nu poate fi negat, dovezile fiind atât de puternice și argumen-

tele atât de clare) că fiecare fiu al lui Avraam calcă pe urmele lui 

Avraam, atunci cred că poți vedea cine are cu adevărat credință, cine 

este sfânt adevărat și urmaș al lui Avraam. În lumina acestui adevăr, 

bazându-ne pe această învățătură, dacă analizezi viața ta și privești în 

comportamentul tău, nu poți să nu observi dacă ai sau nu credința ade-

vărată. Acel om care își poate vedea credința manifestată și pusă la lu-

cru în diversele fațete ale ei, în acord cu ceea ce am văzut că a caracte-

rizat credința lui, poate fi bucuros că este un om credincios, un creștin 

adevărat. 

Aș vrea să vă întreb acum, să apelez la sufletele voastre și să vă cer 

să cercetați pentru a vedea dacă Domnul și cauza Lui sunt prioritare în 

voi. Către ce se îndreaptă rugăciunea voastră? Cine este pus pe locul 

secund, atunci când poruncile lui Dumnezeu intră în competiție cu in-

teresele voastre? Nu este oare evident că, atâta cât vedeți, nu vă aflați 

sub porunca Domnului, a Cuvântului Lui? Tremurați la gândul mâniei 

care vine din partea oamenilor muritori, și totuși, când auziți avertis-

mentele judecăților Domnului din Cuvântul Lui, nu vă smeriți inimile. 

Când Domnul vă cheamă să vă smeriți, să postiți, să plângeți și să vă 

pocăiți, cine ia aminte la chemarea Lui? Avraam, fraților, a luat aminte. 
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Viața lui n-a fost caracterizată de o atitudine ca a voastră. Nu, nu, ci el 

a mers mii de mile pe acest drum, la chemarea Domnului. Imediat ce 

Domnul i-a spus, „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui 

tău”, el a abandonat totul. Nimic nu l-a oprit în a demonstra ascultare 

de Dumnezeu – nici prieteni, nici părinți, nici holde sau averi. 

Există unii care n-ar putea fi vreodată urmași ai lui Avraam, pentru 

că ei nu sunt decât niște ipocriți. Astăzi avem o generație de oameni 

foarte vicleană, mai vicleană decât cea anterioară, oameni care știu să 

ascundă bine starea lor adevărată, căci nu cunosc adevărul. Mulți ipo-

criți pot ajunge departe în ipocrizia lor, pot fi mulțumiți să se îndepăr-

teze de orice fel de lucru și să sufere înaintea oamenilor pentru cauza 

lui Dumnezeu, dar ei nu se despart de plăcerile și poftele lor, chiar dacă 

împlinesc multe slujiri în aparență sfinte. Există mari diferențe între ei 

și Avraam. Avraam abandonat totul, dar acești ipocriți își păstrează lu-

cruri ale acestei lumi sau anumiți idoli cărora li se închină, statutul lor 

social, bogățiile lor sau vreo poftă secretă, lucruri pe care le folosesc 

drept idoli, așa încât, pentru a se bucura de aceste plăceri, ei sunt în 

stare să se despartă de orice, în final chiar de Domnul. Trebuie să știi 

că, dacă vrei să fii unul dintre urmașii lui Avraam, trebuie să te lepezi 

de toți idolii tăi, de dumnezeul mândriei, al dragostei de sine, al slavei 

deșarte, trebuie să părăsești închinarea acestor dumnezei, și să vii să 

te închini doar lui Dumnezeu și să trăiești doar în adevărul Lui. 

În al doilea rând, ea ne îndeamnă să mergem înainte pe calea cre-

dinței. Dacă toți sfinții lui Dumnezeu trebuie să meargă pe aceeași cale 

a vieții și să umble în aceeași mântuire ca a lui Avraam, atunci nu există 

nicio altă cale care să îl ducă pe om la fericire. Privește la drumul pe 

care Avraam a călătorit, și pe acolo trebuie să mergi și tu. Nu există mai 

multe căi. Calea pe care el a umblat trebuie să fie copiată de tine, tre-

buie să umbli pe ea potrivit regulilor ei, și să îți ajustezi comportamen-

tul potrivit cu cerințele ei. Nu există nicio altă cale care să te ducă la 
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viață și fericire. Vorbesc în felul acesta pentru a scoate la iveală înșelă-

toriile multor oameni firești, care cred că Domnul a inventat ceva nou, 

o cale nouă prin care ar putea să îi ducă pe ei la viață, și că, de aceea, 

ei nu au nevoie să meargă pe calea obișnuită, rânduită de El, căci ei 

pretind că Dumnezeu le-ar fi descoperit o scurtătură. Mulți sunt aceia 

care își imaginează că Dumnezeu îi va scuti de calea credinței. Să se 

smerească ei, să postească ei și să se roage? Nu, acestea sunt pentru 

oameni slabi, zic ei. Averile lor trebuie să și le păstreze, căci, așa cum 

pretind ei, le au de la Dumnezeu și ar fi un păcat să se despartă de ele. 

În ceea ce îi privește pe oamenii săraci, ei cred că Dumnezeu i-a rânduit 

pe unii și pe alții și, de aceea, este dreptul lor să aibă o viață de ușură-

tate și preocupări lumești. Vai, acești oameni trăiesc din truda lor, și 

trebuie să se bucure de rodul muncii lor, așa încât nu au timp să împli-

nească ce li se cere din partea lui Dumnezeu! Dar nu vă amăgiți, căci 

dacă ar exista altă cale decât aceea pe care Avraam a mers, aș putea 

oare să nu o folosesc? Totuși, situația este clară, căci Domnul a demon-

strat prin Cuvântul Său că nu există altă cale. Trebuie să mergem pe 

aceeași cale și să călcăm pe urmele lui Avraam, dacă vrem să ajungem 

vreodată unde este Avraam. 

Nu trebuie să te amăgești niciodată cu lucruri de acest fel, indife-

rent cine ai fi. Dumnezeu nu face diferență între oameni. Dacă vrei să 

ajungi în același cer, trebuie să vâslești pe aceeași mare. Dacă vrei să 

ajungi în aceeași Împărăție a slavei, trebuie să mergi pe același drum 

al harului. În inimile oamenilor se naște adesea amăgirea, mai ales în 

cazul celor bogați și educați, că avuțiile și situația lor din lumea aceasta 

le vor procura locuri mai bune în lumea viitoare. Ce, gândesc ei, nu se 

poate ca omul să fie mântuit fără a umbla pe această cale îngustă? De 

ce este nevoie de toate aceste sacrificii? Nu există nicio altă cale de a 

ajunge acolo? Evident, frații mei, trebuie să predic ceea ce au predicat 

Mântuitorul Hristos și apostolul Pavel. Ei n-au știut de vreo altă cale. 

Acela care își închipuie că ar exista așa ceva nu va ajunge la un final 
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fericit. O altă cale nu este decât calea diavolului. Este calea amăgirii 

care te ține în necredință și te trimite în pierzare. Adevărul este că ai în 

fața ta calea, singura cale, și trebuie să mergi pe ea dacă vrei să ajungi 

la viață și fericire. De aceea, nu te amăgi și nu lăsa ca ochii tăi să fie 

orbiți, ci fii convins de faptul că trebuie să faci ceea ce a făcut Avraam. 

Dacă Dumnezeu îți spune să abandonezi totul, atunci asta trebuie să 

faci. Trebuie să aștepți puterea și providența Lui. Supune-te înaintea 

Lui în toate lucrurile, fiind mulțumit la gândul că voia Lui este cel mai 

bun lucru. Aceasta este calea pe care trebuie să mergi dacă vrei să 

ajungi vreodată în ceruri. 

În al treilea rând, și ultimul, ea ne îndreaptă către un cuvânt de 

mângâiere adresat tuturor sfinților din poporul lui Dumnezeu, ale căror 

conștiințe pot să mărturisească că s-au străduit să umble din inimă în 

neprihănire, așa cum a umblat Avraam. 

Dragii mei frați, fiți convinși din Cuvântul lui Dumnezeu de faptul 

că drumul pe care mergeți este bun, și continuați să mergeți pe el fiind 

mângâiați, știind că Dumnezeul cerului este cu voi. Fiți siguri de faptul 

că voi, care umblați asemenea lui Avraam, veți ajunge la odihna lui și 

că nu vă va părea rău niciodată de toate suferințele pe care le aveți de 

îndurat. Poate că această cale vi se pare acum dureroasă și grea, dar aș 

vrea să vă spun ceea ce Abigail i-a spus lui David: „Când va face Domnul 

domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit, și te va pune mai mare 

peste Israel, atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și 

nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat 

singur. Și când va face Domnul bine domnului meu, adu-ți aminte de 

roaba ta” (1 Samuel 25:30-31). Fraților, nu vreau să vă ascund faptul că 

veți avea parte de necazuri și împotrivire din partea celor răi în această 

lume. Vă veți întâlni cu mulți Nabal și Cain, care se vor ridica împotriva 

voastră, dar mergeți înainte cu răbdare. Știți că este o cale aspră, dar 

este calea adevărului. Este o cale a suspinelor, dar este calea cea bună, 
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și veți ajunge în final la fericire. Când veți ajunge la capătul ei, nu vă va 

părea rău, pentru că veți vedea tot binele pe care Dumnezeu vi l-a pro-

mis împlinit din mâna Lui. 

O, ce priveliște să vezi un om trăgându-și din greu sufletul după ce 

a petrecut multe ore și zile în rugăciune înaintea Domnului, mărturi-

sindu-și păcatele, străduindu-se să își răstignească poftele ticăloase, 

după ce a așteptat ajutorul Domnului mergând constant pe calea ascul-

tării! Ia un astfel de om și întreabă-l acum, când are conștiința deschisă, 

dacă i se par dezgustătoare căile sfințeniei și sincerității, dacă este în-

tristat de sine pentru că a avut parte de tot acest necaz inutil, așa cum 

gândește lumea. Vei vedea cum sufletul lui va clarifica aceste lucruri. 

Este adevărat că el merge pe o cale grea, dar știe că moartea lui va fi 

binecuvântată. El a mers înainte știind că are de câștigat o cunună, și 

acum privește la ea. Acum este dincolo de râu. Toată vrăjmășia și îm-

potrivirea din partea oamenilor răi are picioare prea scurte ca să-l mai 

poată ajunge. El este atât de departe de pocăință acum, încât se bucură 

și celebrează victorios, uitându-se înapoi la toate durerile, la toată stră-

duința dragostei și la toată grija manifestată în iubirea lui față de Dom-

nul Isus, câtă vreme I s-a supus din inimă. 

Ia apoi un alt om, care a trăit aici, pe pământ, în desfătări și bucu-

rii, în plăcere, onoare și în toate manifestările firii pământești, și care 

a fost nepăsător față de Dumnezeu și Cuvântul Lui, păgân în acțiunile 

sale și ușuratic în vorbele lui, și întreabă-l acum, pe patul de moarte, 

care este starea lui. O, vai de vremea pe care a petrecut-o în felul acesta. 

Sufletul lui începe acum să urască omul în tot ceea ce a fost el și în toate 

lucrurile de care s-a folosit pentru a comite păcatul. Acum nu mai ră-

mâne decât plânsul și viermele morții. Acum s-a dus dulceața poftei 

curvarului, căci n-a mai rămas decât viermele conștiinței. Lacomul tre-

buie să se despartă acum de averile lui, și să rămână doar cu amarul 

viespii morții. Sufletul se prăbușește în interiorul lui, iar inima îi este 
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copleșită de întristare. Ia, așadar, acești doi oameni, și judecă-i după 

sfârșitul vieților lor, și vei vedea dacă îți va părea vreodată rău pentru 

că ai umblat pe calea credinței lui Avraam. 

Fraților, oricare dintre voi ați avut parte de multe suferințe, puteți 

spune că Domnul Și-a întins adeseori mâna îndurării spre voi. Dumne-

zeu Își tratează slujitorii așa cum un tată își tratează fiul pe care l-a 

trimis într-o călătorie în interesul lui. Vremea a fost aspră, calea s-a 

dovedit periculoasă, și multe furtuni și mari piedici s-au ivit pe cale. 

Dar cât de mult s-a îndurat inima acelui tată de fiul său! Cât de hotărât 

este el să-l primească, dacă acest fiu se va întoarce acasă! Ce pregătiri 

va face el pentru a-l primi înapoi. Ce bine îl va aștepta la întoarcere! 

Frații mei, așa stau lucrurile și cu credința. Vă implor, gândiți-vă la 

acest lucru, voi, care sunteți sfinți și popor al lui Dumnezeu. Veți avea 

de înfruntat multe necazuri și dureri pe calea credinței, dar nu vă des-

curajați. Cu cât sunt mai multe suferințe, cu atâta îndurarea va fi mai 

mare. Dumnezeu Tatăl Își vede slujitorii. Dacă ei suferă și îndură gre-

utăți cu o conștiință bună, așa cum vede ochiul Său, tot așa și sufletul 

Lui se îndură de ei. Inima Lui sângerează pentru ei, căci are o compa-

siune mare pentru ei, și îi va răsplăti din plin când vor ajunge în Împă-

răția Lui. El va răsplăti din plin toată răbdarea, grija și conștiinciozita-

tea lor în umblarea pe căile Lui, și le va da o dublă răsplată, o cunună a 

slavei veșnice. Gândiți-vă la lucrurile care nu se văd, știind că ele sunt 

veșnice. Lucrurile vizibile sunt temporare, și ele încearcă să ne amă-

gească (2 Corinteni 4:18). Fie ca inimile noastre să umble după cele 

veșnice și să se odihnească în ele pe veci! 

Fragment dintr-o predică. 
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50 
CREDINȚA ADEVĂRATĂ 

 

GEORGE MUELLER 

 

„Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică                            

încredințare despre lucrurile care nu se văd... 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 11:1, 3 

 

În primul rând, ce este credința? Răspunsul cel mai simplu pe 

care îl putem da este următorul: credința este încrederea certă asupra 

faptului că ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Său este adevărat, și 

că Dumnezeu va acționa potrivit cu ceea ce El a spus în Cuvântul Lui. 

Această asigurare, această încredere în Cuvântul Lui, această înrădăci-

nare în  Cuvântul Lui este credință. 

Aici nu avem de-a face cu impresii în legătură cu credința. Impre-

siile nu au nimic în comun cu ea. Credința are de-a face cu Scriptura, 

Cuvântul lui Dumnezeu. Impresiile noastre, puternice sau slabe, nu vor 

schimba nimic. Noi avem de-a face cu un Cuvânt scris, nu cu noi înșine 

sau cu părerile noastre. Nu trebuie luate în calcul nici probabilitățile. 

Mulți oameni sunt gata să creadă unele lucruri doar dacă li se par pro-

babile. Credința n-are nimic de-a face cu probabilitățile. Credința în-

cepe acolo unde probabilitățile se sfârșesc și unde vederea și simțurile 
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nu mai pot pătrunde. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu își deplâng lipsa 

credinței. Ei îmi scriu adeseori și-mi spun că nu au simțăminte, că nu 

văd nicio probabilitate ca lucrurile pe care și le doresc să se împli-

nească. Totuși, noi nu discutăm despre aparențe, și nu ele trebuie luate 

în considerare. Întrebarea corectă ce trebuie pusă este dacă Dumnezeu 

a vorbit așa în Cuvântul Lui. 

De aceea, dragi prieteni creștini, trebuie să vă întrebați dacă aveți 

obiceiul acesta de a avea încredere, din adâncul sufletului, în ceea ce 

Dumnezeu a spus, și dacă sunteți zeloși în a căuta să aflați dacă lucrul 

pe care vi-l doriți este în acord cu ceea ce El a spus în Cuvântul Lui. 

În al doilea rând, trebuie să știm cum poate crește credința. Dum-

nezeu este bucuros să mărească credința copiilor Săi. Credința noastră, 

care este slabă la început, se dezvoltă și crește din ce în ce mai mult. De 

aceea, în loc să ne dorim să nu avem parte de niciun fel de încercări, în 

loc să ne arătăm nerăbdarea, ar trebui să fim gata să le primim pe toate 

din mâna lui Dumnezeu ca pe mijloace de creștere a credinței. Eu spun 

în mod deliberat că încercările, obstacolele, dificultățile și uneori chiar 

bătăliile pierdute constituie hrana credinței. Primesc adeseori scrisori 

de la mulți copii dragi ai lui Dumnezeu, care îmi spun: „Dragă frate 

Mueller, vă scriu toate acestea pentru că sunt atât de slab în credință”. 

La fel de sigur cum cerem să ni se mărească credința, trebuie să nutrim 

o dorință de a primi din mâna lui Dumnezeu mijloacele pentru crește-

rea ei. Trebuie să Îi permitem, ca să zic așa, să ne educe prin încercări, 

necazuri și greutăți. Credința crește și se exersează tot mai mult tocmai 

prin încercări. Dumnezeu permite, în dragostea Lui, tot felul de dificul-

tăți așa încât credința noastră în ceea ce El vrea să facă pentru noi să 

crească neîncetat. De aceea, noi n-ar trebui să respingem aceste mij-

loace ci, dacă El ne dă întristări, piedici, pierderi și suferințe, ar trebui 

să le primim din mâna Lui ca pe niște dovezi ale dragostei și grijii Sale 
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pentru noi, prin care crește tot mai mult acea credință pe care El do-

rește să o întărească în noi. 

Biserica lui Dumnezeu nu se ridică mereu să-L vadă pe Dumnezeu 

atât de frumos și vrednic de iubit, și acesta este motivul pentru care 

experimentează atât de puțină binecuvântare. O, iubiți frați și surori în 

Hristos, căutați să învățați aceste lucruri în propria experiență, căci nu 

pot descrie fericirea în cuvinte! În cele mai întunecate momente, pot să 

merg cu încredere la El, căci știu ce Ființă frumoasă, blândă și vrednică 

de iubit este El. Și dacă este voia lui Dumnezeu să ne pună în cuptor, 

așa să fie, căci în felul acesta putem să ne apropiem mai mult de El, în 

felul acesta ni Se descoperă mai mult și în felul acesta Îl cunoaștem mai 

bine. Ajungem astfel la concluzia că Dumnezeu este vrednic de dragoste 

și suntem satisfăcuți în El, spunând: „Este Tatăl meu, fie ca El să facă 

ce dorește cu mine”. 

Când am început să Îi permit lui Dumnezeu să facă ce dorește cu 

mine, bazându-mă pe El, având încredere în Cuvântul Lui, și când am 

pus totul în mâna Lui, acum 50 de ani, totul în ceea ce privește viața 

mea, familia mea, taxele, cheltuielile de călătorie, și orice altă nevoie, 

m-am odihnit în promisiunile simple pe care le-am găsit în capitolul 6 

din Matei. Citiți cu atenție Matei 6:25-34. Eu am crezut Cuvântul, m-

am odihnit în el și l-am practicat. L-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. 

Am venit în Anglia ca un străin, știam șapte limbi și aș fi putut să 

le folosesc ca mijloace de muncă remunerată, dar eu m-am dedicat lu-

crului Domnului. Mi-am pus nădejdea în Domnul care a promis, și El a 

acționat potrivit Cuvântului Lui. N-am dus lipsă de nimic – de nimic. 

Am trecut prin încercări și dificultăți, am trecut prin perioade când bu-

zunarul mi-a fost gol, dar nu am dus lipsă de nimic câtă vreme am fost 

implicat în această lucrare, în toți acești 51 de ani. Apoi, în ce privește 

lucrarea mea pastorală, am trecut prin dificultăți mari, prin încercări 
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și momente de tensiune în toți acești 51 de ani. Întotdeauna vor fi gre-

utăți și încercări. Dar Dumnezeu m-a susținut în mijlocul lor și m-a 

eliberat din ele, iar lucrarea a continuat. Nu am spus aceste lucruri pen-

tru că aș fi fost vreun om cu abilități mentale deosebite sau înzestrat cu 

energie și perseverență nemaiîntâlnite, căci nu acestea sunt motivele. 

Am spus acestea pentru că mi-am pus încrederea în Dumnezeu. L-am 

căutat pe Dumnezeu, și El a îngrijit lucrarea care acum, sunt călăuzirea 

Lui, are 100 de școli, cu angajați, slujitori și tot felul de lucrări despre 

care v-am povestit altădată. 

Nu eu port această povară. Sunt acum în cel de-al 67-lea an, și am 

în trupul meu atâta putere fizică și vigoare mentală pe cât aveam când 

eram tânăr student, când mă pregăteam pentru oratorie. Mă simt la fel 

de puternic ca atunci. De unde vine acest lucru? Nu de la mine, ci dato-

rită faptului că, în ultima jumătate de secol de trudă, m-am bizuit pe 

Dumnezeu cu simplitatea unui copil. Am avut parte de încercările mele, 

dar am dus toate aceste poveri înaintea Domnului, așa că am fost sus-

ținut. Noi nu avem doar permisiunea, ci și porunca Lui de a arunca 

asupra Lui toate poverile noastre. O, haideți să facem aceasta! Dragii 

mei frați și surori în Hristos, „Încredințează-ți soarta în mâna Domnu-

lui, și El te va sprijini” (Psalmii 55:22). Să facem aceasta zi de zi. În 

dimineața aceasta, de exemplu, eu am adus înaintea lui Dumnezeu 60 

de nevoi legate de biserica pe care o păstoresc. Fac lucrul acesta zi de 

zi, an de an, de 10 ani, de 30 de ani, de 40 de ani. 

Totuși, să nu ne așteptăm să ajungem la plinătatea credinței dintr-

o dată. Eu nu susțin lucruri precum a trece dintr-o dată la exercițiul 

deplin al credinței în astfel de aspecte. Nu cred așa ceva. Nu cred. Nu 

cred în aceasta, și vreau să mă înțelegeți bine de la bun început. Lucru-

rile trebuie să evolueze natural, ca să zic așa. Puținul pe care l-am rea-

lizat, nu l-am realizat dintr-o dată. Spun asta pentru că sosesc la mine 

scrisori pline de întrebări de la cei care doresc ca să își vadă credința 
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întărită. Trebuie să o luați de la capăt, pas cu pas, să vă odihniți sufletul 

în Cuvântul lui Dumnezeu, și veți avea astfel parte de creșterea credin-

ței, pe măsură ce o exersați. 

Unii spun că ei nu vor avea niciodată darul credinței care eu îl am. 

Aceasta este o greșeală – este una dintre cele mai mari greșeli – căci nu 

este nicio fărâmă de adevăr în ea. Eu am același fel de credință pe care 

toți copiii lui Dumnezeu o au. Este aceeași credință pe care o avea Si-

mon Petru, pe care o pot avea toți credincioșii. Credința mea este cre-

dința lor, chiar dacă eu aș putea avea o porție mai mare, pentru că ea a 

crescut ca urmare a exersării ei, dar credința lor este exact credința pe 

care eu o pun la lucru – poate doar în ceea ce privește mărimea ei, a 

mea poate fi mai exersată. 

Așadar, dragii mei frați și surori, începeți cu puținul pe care îl 

aveți. La început, am crezut în Domnul pentru primii 10 dolari, apoi 

pentru 100, apoi pentru 1000. Acum pot să cred cu cea mai mare ușu-

rință că Dumnezeu îmi va da un milion, dacă El va crede că am nevoie 

de ei. Dar mai întâi ar trebui ca, în tăcere, cu atenție și hotărâre, să 

cercetați și să vedeți dacă lucrul pe care l-ați cerut de la El este în acord 

cu promisiunile Cuvântului Său scris.
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51 
GÂNDURI DE ÎNCHEIERE 

DESPRE CREDINȚĂ 
 

L.R. SHELTON JR. 

 

Aș vrea să aduc înaintea cititorilor câteva gânduri de încheiere pe 

tema credinței. Acestea sunt preluate dintr-o broșură scrisă anterior. 

1. Fără credință nu există mântuire în Hristos, și nu există alte mij-

loace spre mântuire precum credința, după cum ne arată clar versetele 

următoare: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efeseni 

2:8); „Cel neprihănit va trăi prin credință” (Romani 1:17); și „fără cre-

dință este cu neputință să fim plăcuți Lui” (Evrei 11:6). 

2. Credința mântuitoare trebuie să fie un dar din partea lui Dumne-

zeu, pentru că ea ne este dată prin har, prin lucrarea eficace a Duhului 

Sfânt în inimile noastre, prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu. „Căci 

prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci 

este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efe-

seni 2:8-9). Când Apollo a venit la Ahaia, „i-a ajutat mult, prin harul lui 

Dumnezeu, pe cei ce crezuseră” (Faptele Apostolilor 18:27). „Atunci 

când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu 

ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul 

lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți” (1 Tesaloniceni 2:13). 
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„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă 

găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, 

orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință” (2 Te-

saloniceni 1:11). „Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vor-

birile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul 

și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelep-

ciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:4-5). 

3. Chiar dacă Scripturile ne arată clar că adevărata credință mân-

tuitoare este un dar al lui Dumnezeu, lucrat în noi prin Duhul Sfânt, 

fiindu-ne dată prin har, totuși nu există niciun pasaj al Scripturii care 

să ne spună că Duhul Sfânt crede în locul nostru. Duhul Sfânt ne elibe-

rează și ne face capabili să credem. Astfel, actul credinței, venirea la 

Hristos ca obiect al credinței noastre, este prezentat în Scriptură prin 

faptul că păcătosul abandonează orice nădejde în meritele proprii spre 

mântuire, mergând la un Altul după ajutor, și privind doar la Isus, la 

Hristosul Bibliei, în care își pune încrederea în mod personal și pe care 

Îl ascultă. Acest lucru ne este arătat clar în 2 Timotei 1:12: „știu în cine 

am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am în-

credințat până în ziua aceea”. 

4. Credința mântuitoare nu este un act izolat, ci ea continuă toate 

zilele vieții noastre. Una dintre traducerile Bibliei prezintă acest lucru 

într-un mod atât de convingător și binecuvântat în Romani 1:17 – 

„deoarece în ea [Evanghelie] este descoperită o neprihănire, pe care o 

dă Dumnezeu, prin credință și care duce la [mai multă] credință, după 

cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credință’”. Al 11-lea capitol 

al Epistolei către Evrei ne spune că sfinții Vechiului Testament au fost 

mântuiți prin credință, au trăit, au slujit și au murit în credință, așa 

cum este cu orice suflet pe care Dumnezeu îl mântuiește. 

Așa cum s-au petrecut lucrurile la momentul convertirii, așa con-

tinuă în fiecare zi din viețile noastre. Impulsul credinței este o nevoie 
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pe care o simțim în fiecare zi. Mișcarea credinței ne îndreaptă întot-

deauna de la noi înșine la un Altul, iar obiectul credinței este întot-

deauna Hristos Isus. Așa cum am venit atunci, cu mâinile goale, pentru 

a-L primi (Ioan 1:11-12; Coloseni 2:6), așa mergem și astăzi la El. Așa 

cum am venit atunci, înfometați și însetați după Hristos, care este Apa 

vie și Pâinea vieții (Isaia 55:1; Matei 5:6; Ioan 6:35, 50-56; 7:37), așa 

venim și acum. Așa cum am venit atunci, aruncând asupra Lui povara 

grea a păcatului, toate căile noastre și toate faptele noastre rele (Matei 

11:28-30; 1 Petru 5:7), așa facem și acum. Așa cum am venit atunci, 

îndreptându-ne privirile împovărate către Acela care ne putea mântui, 

ne putea ierta și ne putea curăța (Isaia 45:22; Ioan 1:29; 3:14-15; Nu-

meri 21:8; Zaharia 12:10; Evrei 12:2), așa facem și acum. Așa cum am 

venit atunci, alergând la Acela care a fost Refugiul și Stânca noastră de 

adăpost (Evrei 6:18), așa facem și acum. Așa cum am venit atunci, pen-

tru ca marea noastră nevoie să fie acoperită de El (Ioan 6:35, 37; Fili-

peni 4:19), așa facem și acum. 

Cu siguranță copilul lui Dumnezeu merge după „Miel oriunde 

merge El” (Apocalipsa 14:4) în toate zilele vieții sale. 

5. De aceea, întrucât „credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine 

prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17), este atât de important să 

luăm aminte la îndemnul binecuvântatului nostru Domn: „Cercetați 

Scripturile... pentru că… ele… mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). „Și 

a început de la Moise, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scrip-

turile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27). Cercetăm Scripturile, căci 

în ele găsim fundamentul nădejdii noastre. Cuvântul este acela care 

mărturisește despre Hristos și despre puterea Lui de a mântui. 

Apoi, după ce le-am cercetat, cât de important este să credem ceea 

ce citim și mărturia pe care Dumnezeu o aduce despre Fiul Său. Așa 

cum ne spune 1 Ioan 5:9-12: „Dacă primim mărturisirea oamenilor, 
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mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și mărturisirea lui Dumne-

zeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede 

în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe 

Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a 

făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dum-

nezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are 

pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața”. 

Întrebarea se pune: „Care este relatarea pe care Dumnezeu ne-a 

dat-o, care mărturisește despre puterea și dorința Fiului Său de a mân-

tui?” Ceea ce noi trebuie să credem este că Domnul Isus Hristos a venit 

voluntar din înaltul cerurilor, coborându-Se în întunericul pământului 

pentru a Se naște dintr-o fecioară, pentru a lua asupra Sa natura omu-

lui, „pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, 

adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții 

erau supuși robiei toată viața lor” (Evrei 2:14-15). 

Ceea ce noi trebuie să credem este că Domnul Isus Hristos S-a golit 

de Sine pentru a putea să ne arate gloria Tatălui aici, pe pământ (Fili-

peni 2:8), împlinind voia Tatălui așa încât a plătit datoria păcatului 

nostru pe deplin prin a Se da pe Sine ca jertfă de răscumpărare pe 

cruce, în calitate de Substitut al păcătoșilor înaintea lui Dumnezeu. El 

a murit, Cel drept pentru cei nedrepți, Cel sfânt pentru cei păcătoși, Cel 

neprihănit pentru cei vinovați, așa încât să ducă pe mulți fii la slavă, și 

prin vărsarea sângelui Lui să satisfacă dreptatea și Legea sfântă a lui 

Dumnezeu (1 Petru 3:18; Evrei 2:10). 

Ceea ce trebuie să credem este că, prin moartea, îngroparea și în-

vierea Lui, Domnul nostru binecuvântat a deschis calea pentru ca săr-

manii păcătoși să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și credință, așa 

încât Dumnezeu să poată fi drept în justificarea fiecărui păcătos săr-

man care vine la El prin Hristos (Romani 3:26). 
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Dragul meu prieten, rugăciunea mea este ca, atunci când citești 

Scripturile, să meditezi asupra lor și să strigi către Dumnezeul cel viu 

al Bibliei pentru ca, prin Duhul Lui, El să facă așa încât promisiunile 

Lui, care sunt razele care te conduc la Hristos, să se îndrepte în mod 

real asupra inimii tale. Astfel, credința ta se va odihni în Hristos Însuși, 

căci El este viața promisiunilor, miezul și dulceața acestora, singurul 

nostru loc de odihnă, singurul Refugiu, singurul Mijlocitor, mântuirea 

și șederea noastră în picioare înaintea lui Dumnezeu, aici și în veșnicie. 
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predicat atât de mult încât și-a afectat sănătatea și a murit de febră în 1623; 
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JOHN GILL (1697-1771): predicator englez baptist, teolog și exeget biblic; s-a 
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Marii Treziri; s-a născut în apropiere de Summit Ridge, Delaware, SUA. 

EDWARD PAYSON (1783-1827): predicator congregaționalist american; s-a năs-

cut la Rindge, New Hampshire, SUA. 

THOMAS HOOKER (1586-1647): predicator puritan englez, care a fost alungat 

în Olanda de persecuția din partea arhiepiscopului Laud, după care a traver-
sat oceanul Atlantic stabilindu-se în colonia din Massachusetts. Autorul cărții 

Survey of the Summe of Church Discipline. S-a născut la Marfield, Leicester-
shire, Anglia. 

GEORGE MUELLER (1805-1898): evanghelist englez născut în Germania, un om 

de o credință și viață de rugăciune deosebite, care a înființat orfelinate în Bris-
tol, Anglia, în cadrul cărora au fost îngrijiți peste 100.000 orfani în decursul 
vieții sale. S-a născut Kroppenstedt, Prussia. 

L.R. SHELTON, JR. (1923-2003): s-a născut și a crescut New Orleans, Louisiana, 

unde mai târziu a devenit păstor asociat în biserica baptistă a tatălui său. 

Deși nu a avut posibilitatea de a studia la facultate sau la seminar, pe când 
era încă tânăr, s-a cufundat în scrierile unor autori creștini precum Spur-
geon, Pink și autori puritani. În 1970 a început plantarea unei biserici, a des-

chis o librărie creștină și o lucrare de propovăduire a Evangheliei în Litchfi-
eld, Minnesota. Acolo a căpătat pasiunea din partea lui Dumnezeu de a răs-
pândi în toată lumea, gratuit, literatură creștină din secolele anterioare, în-

cepând prin a tipări broșuri conținând predici, folosindu-se de o mașină ve-
che de tipar. În 1978, lucrarea s-a mutat în Pensacola, Florida, unde a fost 

înființată apoi Mount Zion Bible Church.  
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Ascultăm Chemarea – Împlinim Misiunea 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își concentrează 
eforturile pe proclamarea Evangheliei prin literatură consecventă doctrinar, 
prin evanghelizare și echiparea bisericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la binecuvântarea 
altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! “Fără plată ați primit, fără plată să dați”.  

2) Vizitează paginile noastre de internet la www.magnagratia.org și 
află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele peste 170 de 
cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pagina noas-
tră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratiaRomania și prin a te 
abona pe website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepri-
hănit! 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lucrare.               
Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org.                   
Mulțumim! 


