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INTRODUCERE 

 

 

„Eu le dau viața eternă; și nicidecum nu vor pieri nicio-

dată și nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (Ioan 10:28, 

GBV2001). 

În ceea ce privește religia, există două lucruri asupra 

cărora învățătura Bibliei este foarte clară. Unul din acestea se 

referă la pericolul groaznic al celor necredincioși, iar celălalt 

la siguranța perfectă a celor neprihăniți. Unul se referă la fe-

ricirea celor convertiți, iar celălalt la ruina celor neconvertiți. 

Unul face referire la fericirea de a te afla pe calea cerească, iar 

celălalt la ticăloșia de a merge pe calea către Iad. 

Eu cred că este un lucru de cea mai mare importanță ca 

aceste două aspecte să fie în mod constant imprimate în min-

tea acelora care pretind că sunt creștini. Cred că privilegiile 

extraordinare ale copiilor lui Dumnezeu, alături de pericolul 

mortal al copiilor lumii, trebuie să fie prezentate în mod con-

tinuu, în cele mai clare culori, înaintea bisericii lui Hristos. 
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Mai cred că diferența între omul aflat în Hristos și cel din 

afara Lui nu poate fi niciodată afirmată prea puternic sau su-

ficient de mult. Rezerva manifestată asupra acestui subiect 

conduce la răni grave făcute sufletelor oamenilor. Oricând 

astfel de rețineri sunt practicate, nu vom ajunge să trezim pe 

cei nepăsători, nici să întărim pe cei credincioși, iar cauza lui 

Dumnezeu va avea de suferit. 

Cititorule, poate că nu ești conștient de măreția adevă-

rurilor mângâietoare pe care Biblia le conține spre beneficiul 

creștinilor adevărați. În Cuvântul lui Dumnezeu există o în-

treagă cămară de comori spirituale, unde unii nu pătrund ni-

ciodată, comori pe care unii ochi nu le-au văzut și nici nu le 

vor vedea vreodată. Acolo vei găsi multe adevăruri de aur, 

dincolo de lucrurile începătoare legate de pocăință, credință 

și convertire. Vei descoperi în Cuvânt o glorioasă mulțime de 

comori: alegerea veșnică a sfinților în Hristos; dragostea spe-

cială cu care Dumnezeu i-a iubit înainte de întemeierea lu-

mii; uniunea tainică a lor cu Hristos cel înălțat la cer; dragos-

tea Lui pentru ei; părtășia lor în mijlocirea perpetuă făcută de 

Isus, Marele lor Preot; libertatea comuniunii lor zilnice cu Ta-

tăl și cu Fiul; deplina lor siguranță în nădejde;  perseverența 

lor până la sfârșit. 

Acestea sunt doar unele dintre lucrurile prețioase ce 

pot fi descoperite în Scriptură, căci ele au fost puse acolo pen-

tru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. Acestea sunt adevăruri pe 
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care unii le neglijează din ignoranță. Ca și spaniolii, când au 

ajuns în California, ei nu își dau seama de bogățiile care le 

stau la picioare! Alții le neglijează dintr-o falsă smerenie. Se 

uită la ele de departe, cu frică și cutremur, dar nu îndrăznesc 

să și le însușească. Ele sunt adevăruri pe care Dumnezeu ni 

le-a dat spre învățare, să le cunoaștem, și atât eu cât și tu sun-

tem datori să le studiem. Este imposibil să le neglijăm fără a 

ne provoca răni. 

Astăzi aș vrea să mă opresc și să îți îndrept atenția că-

tre un adevăr special aflat în lista privilegiilor celui credin-

cios. Acest adevăr constă din doctrina perseverenței – învă-

țătura care spune că cei care sunt creștini cu adevărat nu vor 

pieri niciodată și nu vor fi respinși niciodată. Este un adevăr 

împotriva căruia inima neconvertită s-a ridicat în fiecare 

epocă. Este un adevăr care merită o atenție deosebită în tim-

purile noastre, din mai multe motive. Dincolo de orice, este 

adevărul cel mai strâns legat de fericirea tuturor copiilor lui 

Dumnezeu. 

Sunt patru lucruri asupra cărora aș vrea să îți propun 

să ne oprim în ce privește subiectul perseverenței. 

I. Voi explica ce înseamnă și la ce se referă doctrina 

perseverenței sfinților. 

II. Voi arăta care este fundamentul scriptural pe care 

această învățătură este zidită. 
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III. Voi examina câteva motive pentru care mulți au 

ajuns să respingă doctrina perseverenței. 

IV. Voi menționa câteva motive pentru care doctrina 

perseverenței este de mare importanță practică. 

V. Voi face unele aplicații practice de final. 

Voi aborda această temă cu oarecare prudență, pentru că 

știu că este una asupra cărora mulți sfinți ai lui Dumnezeu 

nu cad de acord. Dar Dumnezeu este martorul meu, că, scri-

ind aceste rânduri, nu am nici o dorință să promovez altceva 

decât adevărul scriptural. Pledând în favoarea doctrinei per-

severenței sfinților, pot să spun având conștiința curată că 

eu cred cu fermitate că apăr de fapt o parte importantă a 

Evangheliei lui Hristos. Fie ca Dumnezeu să călăuzească, 

prin Duhul Său Sfânt, atât pe autor cât și pe cititor, în tot ade-

vărul! Fie ca ziua aceea binecuvântată să vină curând, când 

toți vor cunoaște pe Domnul într-un mod perfect, iar dife-

rențele și dezbinările dintre ei să fie îndepărtate pe vecie! 

  



NU VOR PIERI NICIODATĂ |  J.C. RYLE 

pag 11 

 

1. 
CE ESTE PERSEVERENȚA                  

SFINȚILOR 

 

 

Este foarte important ca, în acest punct, să înțelegem 

lucrurile foarte clar. Aici stă însăși temelia subiectului și 

forța argumentului. În orice aspecte sau discuții legate de lu-

cruri disputate ale teologiei, este imposibil să fii prea precis 

în a defini termenii. Jumătate din abuzul care, din nefericire, 

s-a făcut la adresa doctrinei biblice a perseverenței sfinților, 

a izvorât dintr-o înțelegere complet greșită a învățăturii în 

cauză. Adversarii ei au luptat cu fantomele propriilor lor 

imaginații și și-au epuizat întreaga putere luptându-se cu 

vântul. 

Iată la ce mă refer atunci când vorbesc despre doctrina 

perseverenței sfinților. Eu spun că Biblia ne învață că cei care 

sunt creștini adevărați vor persevera în credința lor până la 
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sfârșitul vieților lor. Ei nu vor pieri niciodată. Niciodată nu 

vor fi pierduți. Ei nu vor fi respinși niciodată. Odată ce au 

ajuns să fie în Hristos – ei vor rămâne mereu în Hristos. 

Odată ce au fost făcuți copii ai lui Dumnezeu prin har și prin 

înfiere – ei nu vor înceta niciodată să fie copiii Lui și nici nu 

vor deveni vreodată copiii diavolului. Odată ce au fost pece-

tluiți cu harul mântuitor al Duhului Sfânt – acel har nu mai 

poate fi niciodată luat de la ei. Odată ce au fost iertați de pă-

catele lor – niciodată nu mai pot fi deposedați de această ier-

tare. Odată ce au fost uniți cu Hristos printr-o credință vie – 

uniunea lor cu El nu va fi frântă niciodată. Odată ce au fost 

chemați de Dumnezeu pe calea îngustă care duce la viață - ni-

ciodată nu li se va mai permite să umble pe calea către Iad. 

Altfel spus, fiecare bărbat, femeie și copil de pe pământ care 

primește harul mântuitor, va ajunge în gloria veșnică, mai 

devreme sau mai târziu! Fiecare suflet care este justificat și 

spălat în sângele lui Hristos, se va afla în mod sigur la dreapta 

lui Hristos în Ziua Judecății. 

Dragă cititorule, afirmații ca acestea par extrem de pu-

ternice. Știu și eu acest lucru foarte bine. Dar nu am de gând 

să abandonez subiectul aici. Vreau să stăruiesc asupra lui 

încă puțin. Vreau să curăț gândirea oamenilor, în ce privește 

doctrina pe care o apăr, de norul de idei greșite prin care 

mulți încearcă să o încețoșeze. Vreau ca tu să vezi această în-

vățătură în haina ei adevărată – nu așa cum este portretizată 
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de mâna ignoranței și a prejudecăților - ci așa cum este pre-

zentată în Scriptură, Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. 

Perseverența sfinților este o doctrină cu care cei nee-

vlavioși și lumești nu au nimic de-a face. Ea nu se referă la 

acea vastă mulțime de oameni care n-au nici cunoștință, nici 

nu se gândesc, nu cred, nu se tem și nu au nimic în comun cu 

creștinismul, decât poate o simplă pretenție formală, un 

simplu nume de creștini. Expresia „nu vor pieri niciodată” 

nu se aplică lor. Dimpotrivă, dacă ei nu se pocăiesc, cu sigu-

ranță că vor ajunge la un sfârșit mizerabil. 

Perseverența este o doctrină cu care ipocriții și falșii 

credincioșii n-au nimic în comun. Ea nu aparține acelor oa-

meni nefericiți a căror religie constă doar în vorbe și într-o 

formă de evlavie, în timp ce inimile lor sunt lipsite de harul 

Duhului Sfânt. Despre ei nu poate fi niciodată adevărat că 

„nu vor pieri niciodată”. Dimpotrivă, dacă nu se pocăiesc, cu 

siguranță că vor fi pierduți pe vecie. 

Perseverența este privilegiul particular al creștinilor 

reali, adevărați, spirituali. Ea aparține turmei lui Hristos, oi-

lor Lui, care aud vocea Lui și merg după El. Se aplică acelora 

care sunt spălați, justificați și sfințiți în Numele Domnului 

Isus și prin Duhul lui Dumnezeu. Ea este aplicabilă acelora 

care se pocăiesc și cred în Hristos și care, drept recunoștință, 

trăiesc vieți sfinte. Perseverența aparține doar acelora care 
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au fost născuți din nou și convertiți, făcuți astfel făpturi noi 

de Duhul Sfânt. Ea ține de aceia care au inima zdrobită și care 

umblă după lucrurile Duhului, aducând drept roadă, roada 

Duhului Sfânt. Ea se aplică aleșilor lui Dumnezeu, care strigă 

către El zi și noapte. Se aplică acelora care Îl cunosc pe Dom-

nul Isus prin experiență și au credință, nădejde și dragoste. 

Aparține acelora care sunt mlădițe roditoare ale Viței, feci-

oare înțelepte, lumini ale acestei lumi, sarea pământului, 

moștenitorii Împărăției, urmașii Mielului. Toate aceste per-

soane sunt cei despre care Biblia vorbește cu termenul de 

sfinți. Doar despre sfinți, numai despre ei este scris că „nu vor 

pieri niciodată”. 

Își închipuie cineva că ceea ce spun eu aici se aplică 

doar anumitor sfinți, mai deosebiți? Crede cineva că oameni 

precum apostolii și profeții sau martirii au perseverat până 

la sfârșit – dar că nu poate fi spus același lucru și despre cre-

dincioșii obișnuiți? Ar face bine să știe că greșește cu totul. 

Trebuie să știe că acest privilegiu al perseverenței aparține 

întregii familii a lui Dumnezeu, de la cel mai tânăr până la cel 

mai bătrân, de la cel mai slab până la cel mai puternic, de la 

bebelușii în har până la stâlpii bătrâni ai bisericii. 

Cel mai neînsemnat dintre sfinți va continua cu sigu-

ranță în credință, într-un mod indestructibil, ca și cel mai 

mare dintre ei. Cea mai măruntă licărire de har se va dovedi 

de nestins în același mod cum este și cea mai arzătoare și mai 
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strălucitoare lumină. Credința ta poate fi foarte firavă, harul 

tău poate fi slab, tăria ta poate fi foarte mică și poți să simți 

că, în lucrurile spirituale, nu ești decât un copil. Cu toate 

acestea, nu te teme și nu te umple de frică. Promisiunea 

aceasta este îndreptată nu asupra cantității harului de care 

are parte un om, ci asupra autenticității lui. Un ban este la fel 

de valabil precum o bancnotă de 100 de lei, chiar dacă cele 

două nu au aceeași valoare. Oriunde omul se pocăiește cu 

adevărat de păcatul lui și oriunde își pune încrederea cu ade-

vărat în Hristos, iar sfințenia este urmată în mod autentic – 

acolo există o lucrare care nu va fi niciodată distrusă. Ea va 

sta în picioare atunci când pământul și toate lucrurile de pe 

el vor arde. 

Cititorule, există încă unele lucruri care trebuie spuse 

despre perseverenta sfinților, și către care mă simt dator să 

îți atrag atenția în mod special. Fără ele, doctrina aceasta n-

ar putea fi reprezentată în ochii tăi într-un mod perfect și 

complet. Menționarea lor poate să clarifice unele din dificul-

tățile care sunt legate de acest subiect și să arunce o lumină 

mai clară asupra unor aspecte ale experienței creștine, pe 

care copiii lui Dumnezeu le înțeleg cu greu. 

Amintește-ți, așadar, că atunci când ți-am spus că cei 

credincioși vor persevera până la sfârșit – n-am spus nici o 

clipă că ei nu vor cădea niciodată în păcat. Ei pot să cadă, din 
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nefericire, spre rușinea lor, spre batjocura credinței adevă-

rate, și spre întristarea lor profundă și amară. Noe a căzut 

cândva în păcatul beției. Avraam a mințit de două ori că Sara 

era doar sora lui. Iacov și-a înșelat tatăl, pe Isaac. Moise a vor-

bit neînțelept. David a comis un adulter oribil. Solomon și-a 

pierdut prima dragoste și a fost târât în idolatrie de multele 

lui soții. Ezechia a uitat de Dumnezeu și s-a lăudat cu bogăți-

ile lui. Petru s-a lepădat pe Domnul lui de trei ori. Apostolii L-

au părăsit toți pe Hristos în grădină. 

Toți aceștia sunt exemple care susțin acest lucru. Toți 

sunt dovezi triste ale faptul că, totuși, creștinii pot să cadă. 

Dar credincioșii nu vor cădea niciodată total, final și com-

plet. Ei se vor ridica întotdeauna din greșelile lor prin pocă-

ință și își vor înnoi umblarea cu Domnul. Chiar dacă ei vor fi 

smeriți și zdrobiți, nu vor pierde niciodată harul în între-

gime. Da, ei pot să piardă mângâierea harului, dar niciodată 

nu vor pierde esența harului. La fel ca luna aflată într-o 

eclipsă, lumina lor poate să fie, pentru o vreme, acoperită în 

întuneric, dar ei nu vor fi respinși și nici aruncați afară. Ca și 

copacii în timpul iernii, se poate ca ei să nu aibă, pentru o 

vreme, nici frunze și nici fructe, dar totuși viața se află încă 

în rădăcina lor. Ei nu vor pieri niciodată. 

Amintește-ți un alt lucru - că atunci când spun că toți 

credincioșii vor persevera până la sfârșit, nu vreau să spun 

că ei nu vor avea îndoieli și temeri cu privire la siguranța lor. 
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Uneori, până și cei mai sfinți oameni ai lui Dumnezeu sunt 

amarnic tulburați de anxietăți cu privire la starea lor spiritu-

ală. Ei văd atât de multă slăbiciune în inimile lor și descoperă 

că viața lor practică este atât de departe de ceea ce își doresc, 

încât sunt puternic ispitiți să se îndoiască de realitatea haru-

lui lor și să își imagineze că nu sunt decât niște ipocriți, că nu 

vor ajunge niciodată în cer. 

A fi în siguranță este un lucru – dar a te simți sigur este 

cu totul altceva. Există mulți credincioși adevărați care nu se 

bucură niciodată de siguranța deplină a nădejdii lor aici, în 

viața pământească. Credința lor este atât de firavă și simțul 

păcatului atât de puternic, încât ei nu se simt niciodată mul-

țumiți de părtășia lor mântuitoare în Hristos. Ei ar putea 

spune de multe ori ca și David, „Voi pieri” (1Sam. 27:1) sau ca 

Iov, „Unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate 

vedea nădejdea mea?” (Iov 17:15). Bucuria și pacea din viața 

de credință, pe care unii le simt, alături de mărturia Duhului, 

pe care alții o experimentează, sunt lucruri pe care unii cre-

dincioși, a căror credință este imposibil de negat, nu par să le 

obțină vreodată. Chiar dacă sunt, în mod evident, chemați 

prin harul lui Dumnezeu, ei nu par să guste vreodată din 

mângâierea deplină a chemării. Dar ei sunt pe deplin în sigu-

ranță, chiar dacă ei înșiși refuză să recunoască acest lucru. 
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Este adevărat că duhurile glorificate ale celor din cer 

sunt mai fericite, dar ele nu sunt cu nimic mai sigure decât 

sfinții de pe pământ. 

Siguranța deplină a cuiva nu este necesară pentru 

mântuire. Absența siguranței depline nu reprezintă un argu-

ment împotriva perseverenței până la sfârșit a acelei per-

soane. Acel uimitor maestru al teologiei, John Bunyan, știa 

foarte bine ce a scris, atunci când a spus că Sfială și Fără-Cu-

raj au ajuns în siguranță la Cetatea cerească, la fel ca și Lup-

tătorul-pentru-Adevăr. Afirmația că „nu vor pieri niciodată” 

este la fel de adevărată pentru cel mai temător copil al lui 

Dumnezeu ca și pentru cel mai puternic. Creștinul poate să 

nu simtă niciodată această siguranță. Dar ea este adevărată. 

În ultimul rând, amintește-ți că perseverența sigură a 

credincioșilor nu îi eliberează de necesitatea vegherii, rugă-

ciunii și utilizării mijloacelor harului și nici nu face inutilă 

apelarea de către ei la îndemnurile practice ale Cuvântului 

lui Dumnezeu. Dimpotrivă, tocmai prin folosirea acestora, 

Dumnezeu îi face capabili să continue în credință. El îi atrage 

cu legături omenești. El folosește avertismente și promisiuni 

condiționate ca parte din modalitatea prin care îi asigură de 

perseverența lor finală. Faptul că omul disprețuiește ajutorul 

și poruncile pe care Dumnezeu le-a lăsat, reprezintă o dovadă 

clară că acei oameni nu au parte deloc de har și că se află pe 
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calea către pierzare. Înainte de naufragiu, Pavel a primit o re-

velație specială de la Dumnezeu, prin care a fost înștiințat că 

el și toți cei ce se aflau atunci pe vapor aveau să ajungă în si-

guranță la țărm. Dar este un lucru izbitor că el a spus totuși 

soldaților, „Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, 

nu puteți fi scăpați” (F.A. 27:31). El știa că finalul era sigur, 

dar a crezut în același timp că se va ajunge la acel deznodă-

mânt prin folosirea anumitor mijloace. 

Avertismentele, promisiunile condiționate și mustră-

rile adresate celor credincioși, în care Scriptura abundă, sunt 

toate parte din modalitatea prin care Dumnezeu lucrează 

perseverența lor. Un autor  din vechime spunea, „acestea nu 

vor să spună că sfinții pot să cadă complet de la credință, ci 

sunt lăsate tocmai ca mijloace pentru a-i păzi de cădere”. 

Omul care crede că el poate să se descurce fără astfel de aver-

tismente și le disprețuiește, considerându-le legaliste, poate 

fi foarte bine suspectat că este un impostor, a cărui inimă n-

a fost niciodată înnoită. Omul care a fost cu adevărat învățat 

de Duhul va avea, în general, un simțământ smerit cu privire 

la slăbiciunile lui și va fi mulțumitor pentru orice lucru care 

îi trezește conștiința și îl ține veghetor. Cei care perseverează 

până la sfârșit nu sunt dependenți de vreun mijloc din aces-

tea, dar nici nu sunt independenți de ele. Mântuirea lor finală 

nu depinde de ascultarea lor față de îndemnurile practice, 

dar, tocmai prin a lua aminte la ele, ei vor continua în cre-

dință întotdeauna, până la sfârșit. Promisiunea „nu vor pieri 
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niciodată” aparține celor sârguincioși, celor veghetori, celor 

care se roagă și celor smeriți. 

Iată, cititorule, ți-am prezentat ceea ce vreau să spun 

prin doctrina perseverenței sfinților. Aceasta și doar aceasta 

este doctrina pe care sunt pregătit să o apăr prin cartea mea. 

Ceea ce îți cer acum este să cântărești bine lucrurile pe care 

le-ai citit și să examinezi din orice unghi afirmațiile pe care 

le-am făcut. Eu am convingerea că ele vor face față oricărui 

test. 

Dacă această învățătură ar avea orice tendință de a în-

curaja o trăire nepăsătoare și neevlavioasă, atunci nu ne-ar fi 

de nici un folos. Dar o astfel de acuzație la adresa ei este cu 

totul lipsită de adevăr. Pur și simplu nu poate fi ridicată într-

un fel corect. N-aș putea să rostesc nici măcar un cuvânt în 

apărarea oricărei persoane care trăiește în mod voit, intenți-

onat, în păcat, oricât de grozavă ar fi mărturisirea credinței 

pe care el o face. Astfel de persoane se înșeală singure. Au o 

minciună în propriile mâini. Astfel de oameni nu au nici 

unul din semnele aleșilor lui Dumnezeu. Perseverența pe 

care eu o susțin nu e perseverența păcătoșilor, ci perseve-

rența sfinților. Nu este o perseverență în căile păgâne și lu-

mești, carnale, ci o perseverență pe calea credinței și a haru-

lui. Arată-mi un om care trăiește în mod deliberat, intențio-

nat, o viață nesfântă și care totuși se laudă că este convertit 

și nu va pieri niciodată – și eu îți voi spune simplu că nu văd 
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nimic în el care să îi dea speranță la așa ceva. El ar putea să 

cunoască toate tainele și să vorbească chiar și limba îngeri-

lor, dar atâta vreme cât viața lui este neschimbată, se află pe 

calea lată către Iad! 

Dacă am considera această doctrină a perseverenței ca 

fiind doar o simplă piesă din învățătura calvinistă, nu ne va 

ajuta cu nimic. Nimic nu este mai ușor decât să capeți o pre-

judecată cu privire la un adevăr, denumind-o într-un fel bat-

jocoritor. Oamenii ajung să se ocupe cu doctrine care nu le 

plac, la fel cum Nero a făcut atunci când i-a persecutat pe 

creștinii din biserica primară. Ei le îmbracă într-o haină hi-

doasă și apoi le afișează înaintea altora pentru a le batjocori 

și a le demola! Perseverența sfinților este adesea tratată în 

acest fel. Deseori vedem oameni care lovesc în ea cu tot felul 

de remarci batjocoritoare despre calvinism, și cred că astfel 

au rezolvat problema. 

Ar fi cu siguranță mai corect dacă ei ar cerceta să vadă 

dacă perseverența a fost prezentată în Biblie cu 1400 de ani 

înainte de nașterea lui Calvin. Chestiunea de analizat nu este 

dacă această doctrină este calvinistă, ci dacă ea este scriptu-

rală. Merită să reținem următoarele cuvinte: „fii atent ca, 

înainte să-ți arunci săgețile împotriva calvinismului, să te 

asiguri că știi ce este calvinismul și ce nu. Asigură-te că, din 

mulțimea de învățături care, în ultima vreme, a devenit la 
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modă să fie folosite sub numele de calvinism, vei putea deo-

sebi cu certitudine care este acea parte a lor care n-au nimic 

în comun cu Biblia și care este aceea care ține de credința 

creștină, a bisericilor reformate, așa încât, atunci când ți-ai 

pus în gând să ataci calvinismul, să nu te trezești că vei ataca 

lucruri mult mai sacre și de o origine mai înaltă”. 
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2. 
FUNDAMENTUL BIBLIC AL                  

DOCTRINEI PERSEVERENȚEI 
SFINȚILOR 

 

 

Este aproape inutil să spun că Biblia reprezintă singu-

rul standard prin intermediul căruia adevărul oricărei învă-

țături religioase trebuie pus la încercare. Cuvintele celui de-

al șaselea articol al mărturisirii de credință a Bisericii Angliei 

merită să fie scrise cu litere de aur: „niciunui om nu i se poate 

cere să creadă vreun lucru care nu se găsește în Sfânta Scrip-

tură și care nici nu poate fi dovedit adevărat prin intermediul 

ei”. Aceasta este regula căreia vreau și eu să mă supun. Eu nu 

cer nimănui să creadă în perseverența finală a sfinților, dacă 

această învățătură nu poate fi dovedită și susținută prin Cu-

vântul lui Dumnezeu. Un singur verset clar al Scripturii va 
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cântări mai mult decât o mulțime de concluzii logice pe care 

rațiunea omenească le poate născoci.  

Dragă cititorule, în rândurile care urmează îți voi pune 

înainte acele pasaje ale Scripturii pe care cartea de față se ba-

zează, dar m-am abținut în mod intenționat de la citarea pa-

sajelor din Vechiul Testament, pentru a nu exista cineva care 

să pretindă că promisiunile Vechiului Testament aparțin în 

mod exclusiv poporului evreu ca națiune și, astfel, ele nu ar 

fi disponibile credincioșilor din alte neamuri. Chiar dacă eu 

nu accept că un astfel de argument ar fi corect, totuși nu 

vreau să dau nimănui posibilitatea să îl folosească. Dimpo-

trivă, eu găsesc suficiente dovezi, din abundență, în Noul 

Testament, și mă voi limita la acestea. 

Voi enumera aceste pasaje, pe care le consider dovezi 

ale perseverenței finale a sfinților, fără vreo notiță sau co-

mentariu. Tot ce îți cer este să observi, pe măsură ce le citești, 

cât de profundă și de solidă este temelia pe care această doc-

trină este așezată. Observă că perseverența nu stă în tăria sau 

bunătatea posesorilor ei, dar, cu toate acestea, sfinții vor 

continua în credință până la sfârșit și nu o vor abandona ni-

ciodată. În ei înșiși, credincioșii sunt slabi și fragili, expuși 

căderii ca și ceilalți oameni. Siguranța lor se bazează pe pro-

misiunea lui Dumnezeu, care nu a fost niciodată încălcată 

până acum: pe alegerea făcută de Dumnezeu, care nu poate fi 

în van; pe puterea marelui lor Mijlocitor, Isus Hristos, care 
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este Atotputernic; pe lucrarea interioară a Duhului Sfânt, 

care nu poate fi distrusă. Citește cu atenție pasajele care ur-

mează și convinge-te singur dacă este adevărat sau nu ceea 

ce am spus până aici. 

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin 

după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și ni-

meni 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 10:27-29). 

„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Ne-

cazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau 

lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? După cum este 

scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem so-

cotiți ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi sun-

tem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci 

sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, 

nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele vi-

itoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu 

vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care 

este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8:35-39). 

„Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai 

noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci 

au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri” (1Ioan 

2:19). 
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„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele 

Mele, și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, și nu vine 

la judecată, ci a trecut din moarte la viață” (Ioan 5:24). 

„Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mă-

nâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe 

care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața 

lumii” (Ioan 6:51). 

„Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi 

Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” (Ioan 

14:19). 

„Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri nicio-

dată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:26). 

„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru 

totdeauna pe cei ce sunt sfințiți” (Evrei 10:14). 

„Și lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumne-

zeu, rămâne în veac” (1Ioan 2:17). 

„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru 

că nu sunteți sub Lege, ci sub har” (Rom. 6:14). 

„Nu va frânge o trestie ruptă, și nici nu va stinge un fitil 

care fumegă, până va face să biruie judecata” (Matei 12:20). 
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„El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 

vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos” (1Cor. 1:8). 

„Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin cre-

dință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 

apoi!” (1Petru 1:5). 

„Iuda, rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov, către cei 

chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl, și păstrați pentru 

Isus Hristos” (Iuda 1). 

„Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, și mă va mân-

tui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în 

vecii vecilor! Amin” (2Tim. 4:18). 

„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: 

duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite în-

tregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel 

ce v-a chemat este credincios, și va face lucrul acesta” (1Tes. 

5:23-24). 

„Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de 

cel rău” (2Tes. 3:3). 

„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu 

puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va în-



NU VOR PIERI NICIODATĂ |  J.C. RYLE 

pag 28 

gădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu is-

pita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda” 

(1Cor. 10:13). 

„De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu 

mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea ho-

tărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri 

care nu se pot schimba, și în care 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 

6:17-18). 

„Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu 

plăcere Împărăția” (Luca 12:32). 

„Și voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot 

ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi” (Ioan 6:39). 

„Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, 

având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” 

(2Tim. 2:19). 

„Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și che-

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

pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Rom. 

8:30). 
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„Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să că-

pătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos” (1Tes. 

5:9). 

„Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțu-

mim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început 

Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și cre-

dința adevărului” (2Tes. 2:13). 

„Să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale în-

durării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre 

noi vorbesc)” (Rom. 9:23). 

„Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de che-

marea făcută” (Rom. 11:29). 

„Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși; 

vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă 

va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Matei 24:24). 

„De aceea și 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). 

„Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, 

și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie îna-

intea slavei Sale” (Iuda 24). 
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„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” 

(2Tim. 1:12). 

„Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă cre-

dința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe 

frații tăi” (Luca 22:32). 

„Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la 

Tine. Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-

ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi” (Ioan 17:11). 

„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău” 

(Ioan 17:15). 

„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 înainte de înteme-

ierea lumii” (Ioan 17:24). 

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați 

cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, 

când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui” 

(Rom. 5:10). 
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„Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pen-

tru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci ră-

mâne cu voi, și va fi în voi” (Ioan 14:17). 

„Sunt încredințat că Acela care a început în voi această 

bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filip. 

1:6). 

„Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre 

nici un om, fiindcă El însuși știa ce este în om” (Ioan 2:27). 

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin 

care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes. 4:30). 

„Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghe-

lia mântuirii voastre), ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu 

Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, și care este o arvună a moș-

tenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dum-

nezeu, spre lauda slavei Lui” (Efes. 1:13-14). 

„Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, 

care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cu-

vântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac” (1Pe-

tru 1:23). 

„El însuși a zis: ‚Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip 

nu te voi părăsi’.” (Evrei 13:5). 
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Am pus înaintea ta, iată, aceste 44 pasaje ale Scripturii 

și îți cer atenția serioasă cu privire la ele. Repet că nu voi face 

nici un comentariu legat de ele. Doar ți le prezint și le las să 

vorbească tuturor celor care citesc Biblia cu onestitate și bun 

simț. Unele din aceste pasaje, fără îndoială, prezintă doctrina 

perseverenței finale mai clar decât altele. În ce privește inter-

pretarea altora, judecata pe care unii oameni o pot face poate 

fi diferită. Dar marea majoritate a celor 44 mi se par atât de 

clare, încât dacă ar trebui să inventez cuvinte ca să le pot con-

forma concepției mele, aș cădea în disperare, pentru că n-aș 

putea găsi expresiile care să-mi reprezinte gândirea într-un 

fel atât de perfect. 

Dincolo de aceasta, departe de mine să spun faptul că 

cele 44 sunt toate pasajele din Scriptură care dovedesc bibli-

citatea doctrinei perseverenței sfinților. Eu sunt convins că 

învățătura aceasta poate fi confirmată și de alte argumente 

suficient de puternice. 

Aș putea să vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu, 

așa cum este revelat în Biblie, și să arăt cum înțelepciunea 

Lui neschimbătoare, puterea, dragostea și gloria Lui sunt 

toate implicate în perseverența sfinților. Dacă cei credincioși 

ar putea să piară în final, ce s-ar mai alege de hotărârile lui 

Dumnezeu luate cu privire la ei din veșnicie și de toate lucru-

rile pe care le-a făcut El pentru ei de-a lungul timpurilor? 
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Aș putea să îți îndrept atenția către toate slujirile pe 

care Domnul Isus le face și să arăt cât de mult ar fi afectată 

reputația Lui, dacă vreunul din copiii Lui credincioși ar pu-

tea să se piardă în final. 

Ce fel de Cap al bisericii ar mai fi El, dacă oricare din 

mădularele Trupului Lui tainic ar putea fi smulse? Ce fel de 

Păstor ar mai fi Isus, dacă o singură oaie din turma Lui ar fi 

abandonată în pustie? Ce fel de Medic ar mai fi, dacă vreunul 

din pacienții aflați sub îngrijirea Lui ar fi lăsat în final nevin-

decat? Ce fel de Mare Preot ar mai fi, dacă orice nume odată 

scris în inima Lui ar lipsi atunci când El va așeza cununile, în 

Ziua de Apoi? Ce fel de Soț ar mai putea fi, dacă vreun suflet 

odată unit cu El prin credință ar fi separat pe vecie de El? 

În final, aș putea să îți îndrept atenția către realitatea 

că nu există nici măcar un singur exemplu în toată Scriptura 

de vreun ales al lui Dumnezeu care să fi eșuat în final și să fi 

mers în Iad. Citim despre profeți falși și despre ipocriți. Citim 

despre mlădițe neroditoare, despre terenuri stâncoase, des-

pre semințe căzute între spini, despre fecioare fără untde-

lemn în vasele lor, despre slujitorii care au îngropat talanții. 

Citim despre Balaam și despre soția lui Lot, despre Saul și 

despre Iuda Iscarioteanul, despre Anania și Safira și despre 

Dima. Putem vedea caracterul lor gol. Ni se spune despre 

sfârșitul lor. Dar ei nu aveau nici o rădăcină, ci erau stricați 

în inimă. Ei doar au mimat credința pentru o vreme. În final, 
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s-au dus în locul meritat. Dar nu există nici măcar o situație 

din întreaga Biblie care să ne prezinte pe cineva care să fi că-

zut, și care anterior să fi demonstrat, să fi adus dovezi incon-

testabile ale harului. Oameni precum Avraam, Moise, David, 

Petru și Pavel s-au menținut întotdeauna pe cale. Da, ei pot 

să alunece. Ei pot să cadă pentru o vreme. Dar ei nu se vor de-

părta niciodată în totalitate de Dumnezeu. Ei nu vor pieri ni-

ciodată. Dacă sfinții lui Dumnezeu ar putea să fie lepădați, nu 

este atunci izbitor faptul că Biblia nu ne oferă nici măcar un 

singur exemplu al acestui lucru? 

Nu mi-ar permite nici timpul și nici spațiul să pătrund 

în profunzimea locurilor pe care le-am enumerat până acum. 

Cred că cel mai bine este să las ca textul biblic pe care deja l-

am prezentat să vorbească de la sine. Dacă aceste pasaje nu 

produc nici o convingere în mintea cititorului, foarte proba-

bil că el n-ar putea fi influențat de nici un alt fel de argu-

mente. Pentru mine, atunci când sunt luate împreună, ele 

par să conțină o cantitate imensă de dovezi, atât de mare în-

cât nu îndrăznesc, în calitate de creștin, să neg adevărul pe 

care ele îl spun. Dacă aș îndrăzni să fac aceasta, probabil că aș 

putea să îndrăznesc apoi să mă opun adevărului oricărei alte 

doctrine a Evangheliei. Eu cred că, dacă aș putea să explic în 

alt fel pasaje atât de simple ca acela pe care tocmai le-am enu-

merat, aș putea astfel să ajung să resping aproape toate ade-

vărurile fundamentale ale creștinismului. 



NU VOR PIERI NICIODATĂ |  J.C. RYLE 

pag 35 

Sunt conștient că există unele texte și pasaje ale Scrip-

turii care, la prima vedere, par să ne învețe lucruri contrare 

doctrinei pe care eu o apăr prin această carte. Știu că mulți 

oameni dau mare greutate acelor pasaje și le consideră do-

vada că sfinții lui Dumnezeu ar putea să piară în final. Știu de 

asemenea și că am examinat aceste pasaje cu atenție, dar n-

am găsit în ele nici un motiv ca să îmi schimb opinia cu pri-

vire la subiectul perseverenței sfinților. Sunt foarte puține 

aceste pasaje. Fără îndoială că semnificația lor este pasibilă 

de dispute mai mult decât a multora dintre cele 44 pe care le-

am citat. Dar toate aceste versete permit interpretarea lor as-

tfel încât să nu contrazică doctrina perseverenței. 

O regulă infailibilă a interpretării Scripturii este aceea 

că, atunci când două pasaje par să se contrazică, pasajul care 

este mai clar capătă prioritate în fața celui care este mai ob-

scur și cel care este mai puternic în argumentație va dicta fe-

lul cum trebuie interpretat cel care este mai slab. Acea doc-

trină care împacă majoritatea textelor Scripturii este cel mai 

probabil să fie cea corectă. Prin contrast, învățătura care face 

ca majoritatea textelor să intre în conflict unul cu altul are 

cele mai mari șanse să fie greșită. 

Dacă nu ești încă suficient de convins de tot ceea ce ți-am 

spus până aici, atunci îți cer următorul lucru: pune cele două 

categorii de pasaje în două liste separate, una conținând pa-
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sajele care susțin doctrina perseverenței sfinților, și alta pa-

sajele care par să o nege. Cântărește-le apoi comparativ. Ana-

lizează-le cu o judecată onestă și corectă. Care din cele două 

liste conține cel mai mare număr de afirmații ce susțin 

această învățătură? Care din cele două conține cel mai mare 

număr de fraze care nu pot fi contestate? Care listă este mai 

puternică? Care este mai slabă din punct de vedere a argu-

mentelor? Care este cea mai flexibilă în ce privește posibili-

tatea de interpretare? Care este mai lipsită de această flexibi-

litate? Dacă ar fi posibil în această lume să putem judeca în 

mod cinstit această chestiune folosindu-ne de un judecător 

sau un complet de jurați inteligent și lipsit de prejudecăți, n-

aș avea nici cea mai mică îndoială cu privire la modalitatea 

în care s-ar da verdictul. Eu cred cu toată fermitatea și con-

vingerea că perseverența finală a sfinților este atât de adânc 

înrădăcinată în Scriptură, încât atâta vreme cât Biblia este 

Judecătorul, învățătura aceasta nu poate fi respinsă. 
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3. 
MOTIVELE PENTRU CARE              

MULȚI RESPING DOCTRINA             
PERSEVERENȚEI SFINȚILOR  

 

 

Este imposibil de negat faptul că mulțime de pretinși 

creștini dezagreează total cu învățătura prezentată aici. Sunt 

deplin conștient că mulți le privesc drept periculoase, res-

pingătoare sau fanatice și, de aceea, nu pierd nici o oportuni-

tate în a avertiza pe oameni împotriva lor. Sunt de asemenea 

conștient că, printre cei care susțin că sfinții lui Dumnezeu 

ar putea să cadă și să piară, se găsesc și mulți credincioși 

sfinți, cu lepădare de sine și spirituali, oameni la ale căror pi-

cioare aș putea sta în cer, chiar dacă aici, pe pământ, nu pot 

să fiu de acord cu toate învățăturile lor. 
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Având în vedere această realitate, devine o chestiune 

de profundă importanță să descoperim, dacă se poate, moti-

vele pentru care doctrina perseverenței este atât de des res-

pinsă. Cum se face ca doctrina în sprijinul căreia pot fi citate 

atât de multe pasaje din Scriptură, să fie atât de vehement 

respinsă? Cum este posibil ca o doctrină care, în primii 100 

de ani ai Bisericii Reformate a Angliei, cu greu putea fi pusă 

la îndoială, să ajungă să fie acum atât de frecvent lepădată? 

Care sunt acele idei noi care s-au ridicat în ultimele două se-

cole care să facă necesară abandonarea acestui vechi și bun 

slujitor al lui Hristos? Sunt sigur că astfel de întrebări sunt 

de profundă importanță în zilele noastre. Dar există în ele 

implicații mult mai largi decât pare la prima vedere. Iar eu 

mă simt mulțumit cu faptul că nu îmi pierd vremea aventu-

rându-mă să arunc puțină lumină asupra acestui subiect. 

Dorința mea este să curăță calea prin a admite că mulți 

oameni buni refuză doctrina perseverenței fără a avea un 

motiv anume, ci doar pentru că lor li se pare o învățătură 

mult prea puternică. Există un mare număr de credincioși 

adevărați care par să nu fie capabili să tolereze nimic din ceea 

ce noi numim „hrană tare”. Constituția lor religioasă pare să 

fie atât de firavă, iar „digestia” lor spirituală atât de slabă, în-

cât ei trebuie să fie hrăniți mereu cu lapte și nu cu carne. Vor-

bește-le cu tărie despre har – și te vor respinge ca și cum ai fi 

antinomian! Vorbește-le ferm despre sfințenie, și se vor 

gândi că ești legalist! Vorbește cu putere despre alegere – și 
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vei fi considerat un calvinist îngust! Vorbește fără șovăire 

despre responsabilitatea păcătosului și despre liberul arbitru 

– și vei fi privit drept arminian! Pe scurt, ei nu pot suporta 

nici o învățătură tare, oricare ar fi ea și în orice direcție ai în-

cerca să îi îndrepți. Nici nu este de mirare, atunci, că ei nu pot 

primi nici doctrina perseverenței sfinților. 

Îi las în pace pe acești oameni. Îmi pare rău pentru ei. 

Chiar acum, în vremurile noastre, este trist să spun că sunt 

mult prea mulți dintre aceștia în bisericile lui Hristos. Tot ce-

mi doresc pentru ei este să fie un pic mai sănătoși spiritual și 

mai puțin înguști în gândirea lor, astfel încât să poată crește 

mai repede în cunoașterea spirituală. Oamenii pe care îi am 

în vedere în această parte a cărții mele sunt dintr-o categorie 

diferită, așa că lor vreau să mă adresez acum. 

3.1. Ignoranța generală privind doctrinele creștinismului  

Eu cred că unul din motivele pentru care mulți nu sunt 

de acord cu doctrina perseverenței sfinților constă în faptul 

că ei sunt în general ignoranți față de întreg sistemul de doc-

trine ale creștinismului. Acești oameni nu au nici o idee clară 

cu privire la natura, rolul și importanța diferitelor doctrine 

care compun Evanghelia. Multele ei adevăruri n-au nici o po-

ziție clar definită în mințile lor. Nu există o vedere generală 

așezată în mintea acestor oameni. Ei au o vagă noțiune că 

este un lucru corect să aparții bisericii lui Hristos și să crezi 
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toate lucrurile credinței creștine. Ei au o idee încețoșată că 

Hristos a făcut anumite lucruri pentru ei și că, în schimb, și 

ei trebuie să facă anumite lucruri pentru El și concluzionează 

că, dacă fac ceea ce li se cere, în final totul se va termina cu 

bine. Dar dincolo de aceasta, ei nu știu practic nimic. Sunt 

profund ignoranți cu privire la marile afirmații sistematice 

din Epistolele către Romani, Galateni și Evrei. Dacă le-ai cere 

să definească ce este justificarea, pentru ei ar suna ca și cum 

le-ai cere să deseneze un cerc pătrat sau să compună o scri-

soare în sanscrită. Este un subiect pe care ei nu l-au atins nici 

măcar cu vârful degetelor. Aceasta este o boală tristă și foarte 

des întâlnită în țara noastră. Din nefericire, este boala a mii 

de oameni care, de altfel, vor să treacă înaintea celorlalți 

drept membri deosebiți ai bisericii. Este absurd să te aștepți 

de la astfel de oameni să susțină doctrina perseverenței. 

Când un om nu cunoaște ce înseamnă să fie justificat, evi-

dent că nu poate să înțeleagă ce înseamnă să persevereze 

până la sfârșit. 

3.2. Refuzul oricărui sistem religios 

Un alt motiv pentru care mulți oameni nu tolerează în-

vățătura perseverenței sfinților este că lor nu le place nici un 

sistem religios care face deosebire între oameni. Și nu sunt 

puțini cei care dezaprobă în totalitate orice fel de învățătură 

creștină care împarte congregațiile în categorii de oameni și 
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care vorbește despre o categorie ca fiind într-o stare mai 

bună și mai favorabilă înaintea lui Dumnezeu decât o alta. 

Astfel de oameni se plâng că „orice învățătură de acest fel 

este lipsită de dragoste, dar noi trebuie să avem o atitudine 

pozitivă față de toți oamenii și să presupunem că toți vor 

ajunge în Rai”. Ei spun că este complet greșit să afirmi că un 

om are credință iar altul nu, că unul este copil al lui Dumne-

zeu iar altul copil al diavolului, că unul este sfânt și altul pă-

cătos. „Ce drept avem noi să judecăm în felul acesta?”, spun 

ei. „Nu putem ști noi care este adevărul. Cei pe care noi îi con-

siderăm oameni buni, foarte probabil că nu sunt cu nimic 

mai buni decât alții, cu nimic mai buni decât ipocriții, impos-

torii și cei asemenea lor. Cei despre care noi gândim negativ 

foarte probabil că se află la fel de bine pe calea către cer ca și 

restul omenirii, pentru că, în profunzimea inimilor lor, sunt 

niște oameni buni”. Cât despre oricine afirmă că este sigur de 

mântuirea lui, așa ceva este considerat abominabil. „Nici un 

om nu poate fi sigur. Tot ce putem face este să sperăm și să 

dorim binele tuturor”. 

O, în zilele noastre sunt mult prea mulți oameni din 

această categorie. Evident că doctrina perseverenței este in-

tolerabilă pentru ei. Când un om refuză să accepte că cineva 

poate fi ales sau că poate avea parte de har ori să se bucure de 

vreo favoare specială din partea lui Dumnezeu, mai mult de-

cât vecinii lui, atunci e evident că el va refuza complet ideea 

că vreun om ar avea cumva parte de harul perseverenței. 
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3.3. Înțelegerea incorectă a naturii credinței mântuitoare 

Un alt motiv obișnuit pentru care mulți nu cred în doc-

trina perseverenței constă dintr-o gândire incorectă cu pri-

vire la natura credinței mântuitoare. Ei consideră credința ca 

fiind nimic altceva decât un sentiment sau o impresie. Ime-

diat ce ei văd pe un om emoționat cumva de predicarea Evan-

gheliei și că manifestă o oarecare plăcere în a asculta vor-

bindu-se despre Hristos – îl declară pe loc credincios! Cu tre-

cerea timpului, emoțiile omului se disipă și interesul lui cu 

privire la Hristos și mântuire devine complet absent. Unde 

este credința pe care acest om părea să o aibă? S-a dus. Ce pot 

spune prietenii lui, care îl declaraseră credincios, cu privire 

la acest lucru? Singurul lucru pe care îl pot afirma ei este că 

„un om poate să cadă de la credință” și că „nu există perseve-

rența sfinților”. Pe scurt, acesta devine un principiu de bază 

în religia lor. 

Aceasta este o eroare gravă și, mă tem, mult prea răs-

pândită. Ea poate proveni din necunoașterea naturii adevă-

rate a simțămintelor religioase. Oamenii uită că pot exista 

multe emoții religioase în mintea omului, dar care n-au ni-

mic în comun cu harul mântuitor. Oamenii din Pilda Semă-

nătorului, care sunt reprezentați de terenul stâncos, au pri-

mit Cuvântul cu bucurie, dar nu aveau rădăcină în ei. Istoria 

tuturor trezirilor dovedește că pot să existe adesea multe 

sentimente religioase aparente, fără să existe vreo lucrare 
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autentică a Duhului în acei oameni. Credința mântuitoare 

este ceva mult mai profund și mai puternic decât un simță-

mânt mărunt de-o clipă. Credința mântuitoare nu este doar 

un act al sentimentelor, ci și al întregii conștiințe, voințe, al 

înțelepciunii interioare, din inimă. Ea este rezultatul unei 

cunoașteri clare. Ea izvorăște dintr-o conștiință nu doar su-

perficial clătinată, ci profund zguduită. Ea se manifestă 

printr-o dependență de Hristos hotărâtă, intenționată și 

smerită. O astfel de credință este darul lui Dumnezeu și ea nu 

poate fi niciodată răsturnată! Faceți din credință o simplă 

chestiune sentimentală, și este evident că o astfel de credință 

nu poate să persevereze. 

3.4. Înțelegerea greșită a naturii convertirii 

Un motiv pentru respingerea doctrinei perseverenței 

este înrudit cu cel anterior și constă dintr-o înțelegere greșită 

a naturii convertirii. Nu puțini sunt cei care denumesc con-

vertire orice fel de schimbare în bine a caracterului unui om. 

Ei uită că într-un copac înflorit de primăvară există multe 

flori, dar nu toate rodesc până toamna. Ei uită că un nou strat 

de vopsea nu face dintr-o ușă veche una nouă. Unii, dacă văd 

pe cineva plângând ca urmare a unei predici, imediat vor 

considera acela drept un caz clar de convertire. Alții, dacă un 

vecin se lasă dintr-o dată de băutură sau de înjurături și se 
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face membru al bisericii, aleargă imediat la concluzia că 

acest om este convertit. 

Consecința naturală, în multe cazuri, este dezamăgi-

rea. Cazul pe care l-au presupus a fi unul de convertire adesea 

sfârșește prin a fi nimic altceva decât o reformare exterioară, 

căreia îi lipsește schimbarea inimii. Vecinul lor „convertit” se 

întoarce la vechile obiceiuri, la fel cum se întoarce scroafa 

spălată la noroiul în care se scălda anterior. Dar, după 

aceasta, din nefericire, mândria inimii firești, căreia nu-i 

place niciodată să recunoască faptul că a greșit, face pe oa-

meni să își formeze o altă concluzie greșită cu privire la cazul 

de față. În loc să spună că omul acela nu fusese niciodată con-

vertit, ei spun că „el a fost convertit, dar după aceea și-a 

pierdut harul și a căzut de la credință”.  

Adevăratul remediu pentru aceasta constă dintr-o în-

țelegere corectă a convertirii. Convertirea nu este un lucru 

atât de ieftin, de ușor și de obișnuit pe cât își imaginează 

mulți. Ea este o lucrare măreață asupra inimii omului, pe 

care nu o poate face nimeni altcineva decât Acela care a creat 

lumea și, de aceea, este o lucrare care va dăinui și va rezista 

testului de foc al judecății. Dar, odată ce îți însușești o gân-

dire superficială despre convertire, ți se va părea imposibil să 

susții perseverența finală a credincioșilor. 
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3.5. Înțelegerea greșită a botezului 

Unul din motivele răspândite pentru care mulți nu 

susțin doctrina perseverenței stă într-o înțelegere incorectă 

cu privire la botez. Considerând-o un punct cardinal al cre-

dinței lor, acești oameni spun că toți cei care sunt botezați 

sunt născuți din nou prin botez și astfel toți primesc harul 

Duhului Sfânt. Fără a-și susține opinia cu un singur verset 

clar din Biblie, ei ne spun totuși că toți cei care s-au botezat 

sunt, prin definiție, oameni născuți din nou. Evident că o as-

tfel de concepție cu privire la botez este total distrugătoare 

doctrinei că harul adevărat nu poate fi niciodată pierdut. 

Este limpede ca lumina zilei că mulțimi de oameni botezați 

nu manifestă niciodată nici măcar o licărire de har pe tot par-

cursul vieților lor și nu dovedesc niciodată în vreun fel că au 

fost născuți din Dumnezeu. Ei trăiesc nepăsători și într-un 

fel lumesc și tot așa și mor, pierind mizerabil. Dacă ar fi să 

ascultăm explicația pe care o dau susținătorii acestei învăță-

turi despre botez, ei spun că „toți aceștia au căzut din har! 

Toți au avut parte de har! Toți au fost cândva copiii lui Dum-

nezeu! Dar toți și-au pierdut harul! Toți au devenit astfel co-

piii diavolului!” N-aș putea să pun bază nici măcar pe o sin-

gură remarcă dintr-o astfel de doctrină. Cei care pot să îm-

pace aceste afirmații cu Biblia, n-au decât să se căznească să 

facă asta. Tot ceea ce eu spun este că, dacă regenerarea prin 

botez ar fi adevărată, atunci ar trebui să punem capăt învă-

țăturii privind perseverența finală a credincioșilor. 
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3.6. Înțelegerea eronată a naturii bisericii 

Există unii oameni care nu fac nici o deosebire între bi-

serica vizibilă, care conține atât oameni buni cât și oameni 

răi, și biserica invizibilă, care este compusă doar din aleșii lui 

Dumnezeu, credincioșii adevărați. Ei aplică și unora și altora 

privilegiile, binecuvântările și promisiunile care sunt desti-

nate numai uneia dintre cele două categorii. Ei denumesc bi-

serica vizibilă drept mulțimea de membri botezați, conside-

rând-o „trupul tainic al lui Hristos, Mireasa, soția Mielului, 

Biserica adevărată și sfântă” și așa mai departe. Ei nu conști-

entizează lucrurile către care, cu multă vreme înainte, ne în-

drepta atenția Hooker, iar admiratorii lui ar face bine să-și 

amintească că toate aceste titluri glorioase nu aparțin în nici 

un caz vreunei biserici vizibile, ci adunării tainice a aleșilor 

lui Dumnezeu. În mod sigur, consecința acestei confuzii este 

clară. Ca urmare a acestui sistem omenesc, ei sunt obligați să 

permită ca mii de oameni să fie considerați parte din trupul 

lui Hristos, chiar dacă ei nu au nici un fel de viață spirituală 

în ei, nici har și nici dragoste față de Capul lor și care, în final, 

vor avea parte doar de ruina veșnică în Iad! Evident că, cu as-

tfel de gândire, ei nu pot să susțină doctrina perseverenței 

sfinților. Odată ce îmbrățișează această noțiune nescriptu-

rală că toți membrii bisericii vizibile sunt, în virtutea mem-

bralității în biserică, și mădulare ale Trupului lui Hristos, în-

vățătura cu privire la perseverență poate fi foarte ușor arun-

cată la coșul de gunoi. 
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Iată, cititorule, ți-am pus înainte câteva lucruri, pe 

care le supun atenției tale sincere, însoțită de rugăciune. Am 

trecut prin ele cu riscul de a părea obositor, dar am făcut 

acest lucru dintr-o convingere adâncă cu privire la impor-

tanța lor deosebită. Sunt sigur că, dacă această carte merită 

atenția cu privire la un anume subiect, această porțiune este 

cea mai importantă. 

Îndemnul meu către tine este să observi cât de impor-

tant este pentru creștini ca ei să fie sănătoși în credință și să 

fie înarmați cu o cunoaștere scripturală clară a tuturor cre-

dințelor fundamentale ale Evangheliei. Mă tem că astăzi se 

poate observa o tendință în creștere de a vedea toate întrebă-

rile doctrinare ca pe niște chestiuni care țin de opinie perso-

nală. De asemenea, mă tem că am ajuns ca toți oamenii care 

își susțin opinia cu zel să fie priviți drept corecți din punct de 

vedere doctrinar, indiferent care sunt învățăturile pe care ei 

le susțin. Avertismentul meu este că, odată ce te lași dus de 

această tendință, rezultatul va consta dintr-o teologie vagă, 

superficială, încețoșată, o teologie care nu conține nici o spe-

ranță, nici un motiv pozitiv și nici o mângâiere, o teologie 

care va eșua pentru majoritatea oamenilor, tocmai atunci 

când este nevoie cel mai mult de ea, anume în ziua suferinței, 

în ceasul bolii și pe patul de moarte. 

Știu foarte bine că pentru avertismente ca acestea ra-

reori primește cineva mulțumiri. Mai știu și că cei care vin cu 
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astfel de avertismente sunt adesea etichetați drept bigoți, în-

guști la minte și exclusiviști. Dar îmi este imposibil să mă uit 

la multele erori care tot apar cu privire la subiectul perseve-

renței sfinților fără să conștientizez, mai mult ca oricând, ne-

voia imensă care există de a-i îndemna pe toți să fie atenți în 

ce privește învățătura. O, învață să cunoști ce vrei să spui 

atunci când vorbești despre a crede în doctrinele creștinis-

mului! Fii capabil să dai socoteală pentru nădejdea care este 

în tine. Fii în măsură să explici de ce gândirea ta este adevă-

rată și de ce lucrurile pe care le consideri greșite în religie 

sunt astfel. Și nu uita niciodată, niciodată, că singura temelie 

a sănătății credinței stă într-o cunoaștere profundă, textu-

ală, a Bibliei. 

Te îndemn, în ultimul rând, să observi cum o greșeală în 

ce privește credința conduce la o altă greșeală. Există o legă-

tură strânsă între învățăturile false. Este aproape imposibil 

să susții o învățătură falsă izolat de altele la fel de greșite. 

Odată ce un om ajunge să gândească greșit despre biserică și 

despre sacramente, nimeni nu poate spune cât de departe 

poate să meargă și unde poate ajunge el în final, mergând din 

greșeală în greșeală. Erorile făcute la însăși izvorul credinței 

influențează întreg cursul ei. O ilustrație zdrobitoare a aces-

tui lucru poate fi observată în greșelile care se fac cu privire 

la botez. Acestea aruncă o umbră asupra întregului sistem de 

credințe religioase și afectează fără să ne dăm seama toată 
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gândirea cu privire la justificare, sfințire, alegere și perseve-

rență. Ea umple mintea omului cu o întreagă țesătură de con-

fuzii în toate aspectele fundamentale ale credinței. Ea pleacă 

de la o teorie pentru care nu poate fi adus drept suport nici 

măcar un singur verset din Scriptură și ajunge astfel să calce 

în picioare pasaje întregi, simple și clare, din Biblie! Întrucât 

ele contrazic teoria favorită a omului nostru, implicația ime-

diată că este că ele nu pot să aibă sensul pe care, altfel, ni-l 

indică până și bunul simț! O, cititorule, fii atent și amintește-

ți cuvintele lui Pavel: „puțin aluat face să dospească toată plă-

mădeala” (Gal. 5:9). 
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4. 
IMPORTANȚA DOCTRINEI                    

PERSEVERENȚEI SFINȚILOR  

 

 

Atunci când vorbesc despre importanța perseverenței, 

nu vreau să spun nici o clipă că ea ar fi necesară pentru mân-

tuire. Sunt cu totul de acord că există mii și chiar zeci de mii 

de oameni care au mers în Rai și care au crezut toată viața lor 

că sfinții ar putea totuși să cadă de la credință. Dar aceasta nu 

dovedește că doctrina susținută în această carte ar trebui să 

ne fie indiferentă. Acela care nu crede, dar totuși este mân-

tuit, fără îndoială că nu face nimănui nici un rău. Dar sunt 

convins ca acela care o crede și este mântuit va fi mult mai 

fericit. Eu cred că aceasta este o doctrină care vorbește despre 

unul din cele mai mari privilegii ale copiilor lui Dumnezeu și 

consider că nici un privilegiu din Evanghelie nu poate fi 

pierdut din vedere fără a ne răni sufletele. 
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4.1. Importanța perseverenței în lumina întregii Evanghelii 

Marea caracteristică a Evangheliei este că ea repre-

zintă o veste bună. Este un mesaj al păcii adresat unei lumi 

răzvrătite. Este o veste bună dintr-o țară îndepărtată, o veste 

bună neașteptată și nemeritată. Este vestea bună că există 

totuși speranță pentru noi, așa cum suntem, pierduți, ruinați 

și falimentari, prin natura noastră; o speranță de iertare, o 

speranță de reconciliere cu Dumnezeu, o speranță a slavei. 

Este vestea bună că temelia acestei speranțe este puternică, 

profundă și largă – anume că ea este construită pe moartea 

ispășitoare și mijlocirea în har a unui Mântuitor. Este vestea 

bună că acest Mântuitor este o Persoană vie, Isus, Fiul lui 

Dumnezeu, capabil să mântuiască până la capăt pe toți cei 

care vin la Dumnezeu prin El. Mai mult, El este îndurător, 

plin de compasiune și gata să mântuiască. Este vestea bună 

că modalitatea de iertare și de a obține pace prin acest Mân-

tuitor este cea mai simplă posibilă și unica. Ea nu reprezintă 

un lucru aflat undeva în cer, la care nu putem ajunge sau cu-

fundat în adâncimile Pământului, așa încât să nu poată fi ob-

ținut. Trebuie doar să credem, să ne punem nădejdea și să ne 

aruncăm în întregime în grija lui Isus spre mântuirea noas-

tră, și intrăm astfel în posesia ei. Este vestea bună că toți cei 

care cred sunt imediat justificați și iertați de toate lucrurile. 

Toate păcatele lor, oricât de multe ar fi, sunt spălate. Sufle-

tele lor sunt considerate neprihănite înaintea lui Dumnezeu, 

oricât de lipsite de merite ar fi. Ei cred în Isus și de aceea sunt 
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mântuiți. Aceasta este vestea bună. Acesta este adevărul 

Evangheliei. Cu adevărat fericit este acela care îl cunoaște și 

îl crede! 

Dar gândește-te, cititorule, pentru o clipă, ce diferență 

mare ar fi în proclamarea Evangheliei, dacă aș veni și ți-aș 

spune că, după ce ai primit toate aceste îndurări din partea 

lui Dumnezeu, ai putea totuși să le pierzi ulterior cu totul! Ce 

ai simți dacă ți-aș spune că zilnic te afli în pericolul de a 

pierde toate aceste privilegii și de a-ți fi luată înapoi iertarea 

pecetluită cu sângele lui Hristos? Ce-ai crede dacă ți-aș spune 

că siguranța ta a fost întotdeauna un lucru incert și că ai pu-

tea totuși să pierzi totul și să nu ajungi niciodată în Rai? Ce 

cădere de la credință ar fi asta! Cum s-ar disipa și cum ar dis-

părea harul și frumusețea Evangheliei glorioase în acest fel! 

Totuși, exact acest lucru și această concluzie sunt afirmate 

atunci când este respinsă doctrina perseverenței! 

Odată ce admiți posibilitatea ca sfinții adevărați ai lui 

Dumnezeu să poată pieri, cred că ajungi să smulgi din co-

roana Evangheliei cea mai strălucitoare perlă! Am rămâne 

astfel pe buza prăpastiei. Am fi păstrați într-un suspans în-

grozitor până în clipa morții. A spune celor credincioși că 

există o mulțime de promisiuni pline de har care să îi încura-

jeze – doar dacă ei perseverează – nu este altceva decât o bat-

jocură. Este ca și cum am spune unui bolnav că, dacă se va 
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face bine singur, atunci va fi un om puternic. Sărmanul paci-

ent nu simte nici o siguranță că el se va face bine iar credin-

ciosul slab nu simte nimic în el care să-l facă să creadă că ar 

avea puterea să persevereze. Astăzi poate fi în Canaan și mâ-

ine înapoi în Egipt, în robie! Săptămâna aceasta poate să fie 

pe calea îngustă care duce la viață, dar pentru orice lucru, din 

orice motiv, săptămâna următoare poate să se întoarcă pe ca-

lea lată care duce la pierzare! Luna aceasta poate fi unul din-

tre justificați, un păcătos iertat, iar luna următoare iertarea 

poate să-i fie revocată iar el să se afle din nou în starea de con-

damnare! Anul acesta poate să aibă credință și să fie un copil 

a lui Dumnezeu, iar anul următor un copil al diavolului și as-

tfel, să nu aibă nimic comun cu Hristos! Unde ar mai fi vestea 

bună în toate acestea? Ce se mai alege de ea? Mie mi se pare 

că o astfel de învățătură ar elimina complet bucuria Evan-

gheliei, ar scoate-o din rădăcină. Și totuși aceasta este învă-

țătura pe care mulți o susțin, dacă resping doctrina perseve-

renței finale a sfinților. 

Îl binecuvântez pe Dumnezeu că sunt făcut capabil să 

văd un alt fel de Evanghelie decât aceasta în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Eu văd că Biblia mă învață că acela care își începe 

cu adevărat viața de credință în Hristos va fi păzit de aposta-

zie fără îndoială și va ajunge la un sfârșit glorios. Odată ce 

este făcut viu prin harul lui Dumnezeu, el va trăi pe veci. 

Odată ce a fost înviat din mormântul păcatului și făcut un 
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om nou, el nu va mai merge niciodată înapoi, nu va mai de-

veni niciodată omul cel vechi, mort în păcate și greșeli. Va fi 

păzit prin puterea lui Dumnezeu. El va fi mai mult decât bi-

ruitor prin Acela care l-a iubit. Dumnezeul cel veșnic este re-

fugiul lui, și el se va adăposti sub brațele veșnice ale Celui 

Atotputernic. 

Dragostea cu care el a fost atras este veșnică. Neprihă-

nirea în care el este îmbrăcat este veșnică. Răscumpărarea de 

care el se bucură este eternă. Mângâierea de care el benefici-

ază nu mai poate fi pierdută nici măcar prin nepăsarea lui. 

Toate aceste lucruri, odată ce el a crezut, sunt ale lui pe vecie. 

Cititorule, privește la cele două modalități în care ne 

putem adresa păcătosului împovărat și judecă pentru tine 

care dintre ele sună mai degrabă a fi Evanghelia harului lui 

Dumnezeu. Pe deoparte stă doctrina care spune, „Crede în 

Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. Odată ce crezi cu ade-

vărat, nu vei mai pieri niciodată. Credinței tale nu i se va mai 

permite niciodată să eșueze. Vei fi pecetluit cu Duhul Sfânt 

pentru ziua răscumpărării”. De cealaltă parte este doctrina 

care spune, „Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. 

Dar după ce ai crezut, ai grijă. Credința ta poate să eșueze. Poți 

să cazi de la ea. Poți să îndepărtezi Duhul Sfânt de la tine. Poți 

în final să pieri pe vecie!” Care din cele două învățături con-

ține vestea bună? Care sună mai mult ca fiind cu adevărat 

vestea bună? Este totuna dacă păcătosul primește oricare din 
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aceste învățături? Este un lucru indiferent dacă îi spunem că 

odată ce crede este mântuit, dacă nu cumva el se îndepăr-

tează și cade complet, sau dacă îi spunem că, odată ce crede, 

este mântuit pe vecie? Eu cred că nu. Eu consider că diferența 

între cele două este cu adevărat foarte mare. Este ca și dife-

rența între Ianuarie și Iunie. Este ca diferența între miezul zi-

lei și miezul nopții. 

Vorbesc acum în ceea ce mă privește, căci nu pot răs-

punde cu privire la experiența altora. Dacă aș vrea să am o 

pace trainică, trebuie să știu ceva cu privire la viitorul meu, 

dar și cu privire la starea mea curentă. Este un lucru plăcut 

să văd că sunt iertat astăzi, dar nu pot evita să mă gândesc la 

ziua de mâine. Spune-mi că Duhul Sfânt, care mă conduce la 

Hristos și îmi dă pocăința și credința în El, nu mă va aban-

dona și nu mă va uita, și evident că voi avea o mângâiere so-

lidă. Picioarele mele sunt așezate pe stâncă. Sufletul meu este 

în mâini sigure. Voi ajunge cu siguranță acasă. Spune-mi, pe 

de altă parte, că după ce am fost condus la Hristos de Duhul 

Sfânt, sunt abandonat propriei mele vigilențe și că totul de-

pinde de vegherea mea, de rugăciunile mele, de grija mea, 

pentru ca Duhul să rămână în mine sau să mă părăsească și, 

evident, inima se va topi în mine. Voi sta astfel pe nisipuri 

mișcătoare. Mă voi sprijini de o trestie frântă. Nu voi putea 

ajunge niciodată în cer. Îl van îmi vei spune despre promisi-

uni, căci ele pot fi ale mele doar dacă voi umbla vrednic de a 

le primi. Degeaba mi-ai vorbi despre mila lui Hristos, căci eu 
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pot pierde toată partea mea în ea prin indolență și nepăsare. 

Cititorule, absența doctrinei perseverenței zugrăvește în-

treaga Evanghelie într-o culoare diferită. Așa că nu te mira 

de faptul că eu o consider de mare importanță. 

4.2. Importanța perseverenței în lumina influenței ei asupra 
opiniilor diferite legate de credință 

Există mulți oameni în biserica lui Hristos care stau în 

fiecare congregație în care Evanghelia Lui este predicată, 

știu bine ce este drept și totuși n-au curajul să acționeze con-

form cunoștinței pe care o au. Conștiințele lor sunt trezite iar 

mințile lor sunt, într-un fel, luminate. Simțămintele lor sunt 

parțial trezite la o conștientizare a valorii sufletelor lor. Ei 

văd calea pe care trebuie să meargă și speră ca într-o zi să fie 

capabili să meargă pe ea. Dar în prezent ei stau nemișcați și 

așteaptă. Ei nu iau crucea lui Hristos și nu-L mărturisesc.  

Dar ce anume îi ține în această stare? Într-o proporție 

vastă, ei se tem să își înceapă umblarea cu Hristos ca nu 

cumva, cu trecerea timpului, să eșueze și să cadă de la cre-

dință. Ei văd înaintea lor nenumărate dificultăți, pe care ar 

trebui să le înfrunte dacă ar vrea să-L slujească pe Hristos. Și 

au dreptate. Este inutil să afirmăm faptul că n-ar exista difi-

cultăți, multe și mari. Ei stau acolo, tremurând pe malul mă-

rii vaste pe care ar trebui să se îmbarce ca să o traverseze, și 

se uită la valurile spumegânde până când inimile lor cad în 
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leșin. Ei văd în depărtare multe bărci mici pe apele acelei 

mări, lovite din toate părțile și străduindu-se din greu să-și 

facă drum înainte și arătând de parcă ar fi prinse în furtuni 

mânioase, parcă niciodată capabile să ajungă în siguranță la 

țărm. De aceea, ei își spun, „n-are nici un rost, nu merită să 

încerc. Cu siguranță că voi eșua. Nu pot să-L slujesc deocam-

dată pe Hristos. Nu voi reuși”.  

Dar ce anume are potențialul să le dea mai mult curaj 

acestor suflete prăbușite? Ce poate să îi îndemne să se îm-

barce în această călătorie? Ce este mai posibil să le învioreze 

sufletele, să le ambiționeze mințile și să îi aducă până la 

punctul de a se lansa curajos pe mare? Răspunsul meu, fără 

ezitare, este acesta: doctrina perseverenței finale. 

Eu le-aș spune cu toată căldura că oricât de mari ar fi 

dificultățile slujirii lui Hristos, există har și tărie la El care să 

îi conducă triumfători prin toate. Le-aș spune că acei călători 

sărmani, care se roagă și care au zdrobire în inimile lor, pe 

care ei îi privesc și se așteaptă să îi vadă zdrobiți, sunt toți în 

siguranță ca și cum ar fi deja la țărm. Toți au un Pilot la bord, 

care îi va duce în siguranță prin orice furtună. Fiecare stă 

lângă Dumnezeul binecuvântat și veșnic, legat cu o legătură 

care nu poate fi frântă niciodată, și toți vor ajunge în final, în 

siguranță, la dreapta Domnului lor. Da, le voi spune cu bucu-

rie că vor ajunge cu toții la un final glorios, doar dacă vor în-

cepe acest drum. I-aș face să cunoască faptul că, dacă se vor 
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dedica lui Hristos, nu vor fi lepădați niciodată. Ei nu pot fi 

smulși de Satana din mâna lui Dumnezeu. Nu vor fi lăsați ni-

ciodată să se cufunde în păcat și să ajungă astfel de rușine. 

Da, vor avea parte de încercări, dar nici una nu va fi lipsită de 

puterea dată de Duhul ca ei să biruiască. Ispitele vor veni una 

după alta, dar cu toții vor fi făcuți capabili să se împotri-

vească lor, prin Duhul. Ei doar trebuie să înceapă această că-

lătorie, și vor fi cuceritori. Tot ceea ce contează este să în-

ceapă. 

Eu cred că cu fermitate că un motiv pentru care atât de 

mulți oameni sunt reținuți din a se hotărî să Îl urmeze pe 

Hristos este lipsa încurajării pe care doctrina perseverenței o 

aduce. 

4.3. Importanța doctrinei perseverenței pentru adevărații 
credincioși 

Numărul credincioșilor adevărați este foarte mic în 

toate vremurile. Ei sunt mereu o turmă mică. Dar chiar și în 

acea turmă există câțiva care pot fi considerați puternici în 

credință, care gustă mult din bucuria neîntreruptă și pacea 

în credință, care nu sunt atât de des zdrobiți de îndoieli, an-

xietăți și temeri. 
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Este inutil să afirmăm că drumul către cer nu ar fi în-

gust. Există multe lucruri care pun la încercare credința creș-

tinilor. Ei au parte de încercări pe care lumea nu le înțelege. 

În interiorul lor este o inimă slabă, înșelătoare, pe care nu se 

pot baza. Ea este rece atunci când ei își doresc să fie caldă. Ea 

dă înapoi atunci când ei vor să meargă înainte cu bucurie. 

Este mai degrabă gata să adoarmă, decât să vegheze. Dar ei 

mai au parte și de o lume, în afara lor, care nu iubește adevă-

rurile lui Hristos și nici poporul Lui, o lume plină de batjo-

cură, persecuție și ridiculizare, o lume căreia se alătură până 

și rudele lor cele mai dragi. În apropierea lor stă mereu un 

diavol ocupat, un inamic care a citit inimile oamenilor vreme 

de peste 6000 de ani și care știe exact cum să își îmbrace și să 

își amplaseze ispitele, un inamic care nu încetează niciodată 

să pună capcane pe calea lor și care nu doarme niciodată. În 

același timp, ei trebuie să se îngrijească și de lucrurile acestei 

vieți, ca toți ceilalți oameni: creșterea copiilor, slujbele lor 

obișnuite, grija față de angajați, câștigarea banilor necesari 

vieții, planurile și lucrurile pământești, grija față de un trup 

sărman și slab. Toate acestea ajung uneori să se războiască cu 

sufletele lor. Cine s-ar mai mira că și credincioșii pot să arate 

uneori doborâți? Mai degrabă, ar trebui să ne mirăm că aceș-

tia ajung să fie mântuiți. Adesea mă gândesc că mântuirea fi-

ecărei persoane este cel mai mare miracol, o minune mai 

mare chiar decât traversarea Mării Roșii de către poporul Is-

rael. 



NU VOR PIERI NICIODATĂ |  J.C. RYLE 

pag 61 

Dar care este cel mai bun antidot împotriva temerilor 

și anxietăților credinciosului? Ce anume poate să îl învioreze 

atunci când privește înainte către un viitor neexperimentat 

și când își amintește de trecutul trist? Fără ezitare, răspunsul 

meu este că doctrina perseverenței finale a aleșilor lui Dum-

nezeu îl va susține. Spune-i că Dumnezeu, odată ce a început 

o bună lucrare în el, nu va permite niciodată ca lucrarea 

aceasta să fie răsturnată. Spune-i că urmele pașilor lui Hris-

tos, pe care mica Lui turmă calcă, duc toate în aceeași direc-

ție. Cu toții au fost încercați, tulburați și ispitiți, dar nici unul 

dintre ei nu a fost pierdut. Spune-i că pe aceia pe care Isus îi 

iubește, El îi iubește până la capăt; că El nu va permite ca nici 

cel mai firav miel din turma Lui să piară în pustie și ca nici 

cea mai plăpândă floare din grădina Lui să se ofilească și să 

moară. Spune-i că Daniel, în cușca leilor, cei trei tineri din 

cuptorul de foc, Pavel în naufragiu, Noe pe arcă - cu toții au 

beneficiat de aceeași grijă și de aceeași protecție și toți au fost 

la fel de siguri cum este oricare credincios în Hristos. Spune-

i că el este îngrădit, protejat, păzit de puterea cea mare a Ta-

tălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și că nu poate pieri niciodată. 

Spune-i că nici puterea lucrurilor de acum și nici a celor vii-

toare, nici puterea oamenilor și nici cea a demonilor, nici în-

grijorările și nici necazurile nu pot să despartă nici măcar un 

singur copil al lui Dumnezeu de dragostea lui Hristos Isus. 
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Aceasta este o consolare puternică. Acestea sunt lucru-

rile pe care Dumnezeu le-a așezat în Evanghelie pentru întă-

rirea și confirmarea copiilor Lui. Ar fi de mult folos pentru 

poporul Lui ca aceste lucruri să fie mai des predicate în bise-

rica lui Hristos. Eu cred că un motiv pentru care sfinții ma-

nifestă slăbiciune este ignoranța lor cu privire la adevărurile 

pe care Dumnezeu le-a revelat tocmai ca să-i facă puternici. 

Dragă cititorule, voi încheia aici subiectul legat de im-

portanța perseverenței sfinților. Cred că am spus suficiente 

lucruri ca să îți arăt că nu ți-am atras atenția asupra lui fără 

intenții bune. Cred cu putere că împietrirea inimii omului 

este așa de mare încât nimic din ceea ce ar putea face bine nu 

trebuie omis din învățătura religioasă. N-aș îndrăzni să ratez 

nici măcar un singur grăunte de adevăr, oricât de puternic ar 

fi și oricât de expus abuzului ar putea să pară. Nimic nu mi se 

pare de prea mică importanță, atunci când adaugă frumuse-

ții Evangheliei sau când oferă încurajări, confirmă sau întă-

rește poporul lui Dumnezeu. Dorința mea este să predic fap-

tul că Evanghelia nu doar oferă iertarea și pacea de moment, 

ci și siguranța veșnică și continuarea sigură până la sfârșit. 

Aceasta este, cred eu, dorința Duhului, iar ceea ce Duhul des-

coperă, aceea vreau și eu să propovăduiesc. 

Iată că ți-am prezentat, cât de bine m-am priceput, întreg 

subiectul perseverenței sfinților. Ți-am prezentat, pe cât de 

simplu pot, ceea ce eu cred cu privire la adevărul care este în 
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Isus. Dacă cumva te-am jignit cu ceva, prin ceea ce am spus, 

îmi pare rău. Dorința mea este să nu rănesc pe nimeni, cu atât 

mai puțin pe oricare din copiii lui Dumnezeu. Dacă am eșuat 

să te conving, regret aceasta, dar sunt mulțumit că, dacă este 

vreo greșeală undeva, ea nu este în doctrina pe care eu am 

apărat-o, ci în modalitatea mea de a o apăra. 
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5. 
 

APLICAȚII PRACTICE  

 

 

Tot ce mi-a mai rămas acum, la încheierea cărții, sunt 

câteva cuvinte cu rol de aplicații practice. 

5.1. Asigură-te că ești părtaș mântuirii prin Isus Hristos 

Dă-mi voie să te întreb acum dacă ai parte de mântuire 

în Hristos Isus. Nu contează ce crezi despre perseverență, 

dacă nu ai credința în Hristos. Contează prea puțin dacă sus-

ții sau nu această doctrină, atâta vreme cât nu ești părtaș cre-

dinței mântuitoare, cât păcatele tale nu sunt iertate și inima 

ta nu a fost înnoită de Duhul Sfânt. Nici măcar cea mai clară 

cunoaștere intelectuală a acestor adevăruri nu va mântui 

vreun om. Nici cea mai corectă și mai biblică gândire nu va 
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scăpa vreun om de la pieire, alături de cel mai ignorant pă-

gân, dacă nu este născut din nou. O, cercetează-te și vezi care 

este starea sufletului tău! 

Nu poți trăi pe vecie, ci va veni ziua când va trebui să 

mori, după care nu vei putea evita judecata. Trebuie să stai 

înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Nu pot să eviți 

cercetarea Judecătorului. Trebuie să iei parte la ultima mare 

adunare a omenirii. Starea sufletului tău trebuie să treacă 

într-o zi printr-o cercetare profundă. În acea zi se va desco-

peri cine ești înaintea ochilor lui Dumnezeu. Starea ta spiri-

tuală va fi adusă la lumină înaintea întregii lumi. O, desco-

peră acum care este starea ta! Cât mai ai vreme, cât se mai 

poate corecta ceva, descoperă-ți starea sufletului! 

Dacă nu ești convertit, pericolul în care te afli este cu 

mult mai mare decât aș putea să-l descriu eu. Pericolul mor-

tal al celui necredincios este în proporție directă cu siguranța 

pe care credinciosul o are. Între cel necredincios și viermele 

care nu moare niciodată, între el și focul care nu se stinge în 

veci, nu este decât un pas. El stă, literal, deasupra gropii fără 

fund! Moartea neașteptată a celui sfânt îl conduce la o glorie 

neașteptată, dar moartea neanunțată a celui necredincios în-

seamnă Iadul neașteptat! O, cercetează-te și vezi care este 

starea sufletului tău! „Cine crede în Fiul, are viața veșnică; 

dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dum-

nezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). 
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Amintește-ți că este posibil să știi dacă ai răspuns invi-

tației Evangheliei. Este un lucru care poate fi cunoscut. Ar fi 

un nonsens să pretinzi că nimeni nu poate să spună asta. Nu 

o să cred niciodată că un om cinstit, cu Biblia în mână, va 

eșua să își descopere starea spirituală printr-o atentă cerce-

tare de sine. O, fii un om cinstit! Cercetează Scripturile! Pri-

vește în ele! Nu abandona până când nu vei descoperi care 

este starea sufletului tău. A continua să trăiești cu incertitu-

dine privind starea sufletului tău nu este un lucru cu care oa-

menii înțelepți se joacă, ci este partea nebunilor. 

5.2. Pocăiește-te și urmează-L pe Hristos 

Dacă nu ai parte de privilegiile Evangheliei, te îndemn 

ca astăzi să te pocăiești și să fii convertit, să auzi vocea lui 

Hristos și să mergi după El. 

Nu cunosc nici un motiv, omenesc sau divin, pentru 

care ai putea să nu accepți această invitație astăzi și să fii 

mântuit, dacă îți dorești asta cu adevărat. Nu trebuie să te 

împiedice mulțimea păcatelor tale. Orice fel de păcat poate fi 

iertat. Sângele lui Isus curăță de orice păcat, de toate păca-

tele. Nu trebuie să te oprească starea împietrită a inimii tale. 

Dumnezeu îți va da o inimă nouă și va pune în tine un duh 

nou. Nu trebuie să te împiedice nici hotărârile lui Dumnezeu, 

pentru că El nu dorește moartea păcătosului. El vrea ca nici 

unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Nu există nici un 



NU VOR PIERI NICIODATĂ |  J.C. RYLE 

pag 68 

fel de lipsă de disponibilitate în Hristos – El a proclamat în-

delung înaintea fiilor oamenilor, „Celui ce îi este sete, să vină; 

cine vrea, să ia apa vieții fără plată!” (Apoc. 22:17). „Tot ce-Mi 

dă Tatăl, va ajunge la Mine; și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi 

izgoni afară” (Ioan 6:37). O, cititorule, de ce să nu fii mântuit 

și tu? 

Trebuie să vină ziua când, dacă vrei să fii vreodată co-

pilul lui Dumnezeu, vei înceta să te joci cu sufletul tău. Tre-

buie să vină ceasul când, în final, îți vei pleca genunchiul din 

toată inima și îți vei vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, în 

rugăciune reală. Trebuie să vină clipa când îți va fi insupor-

tabilă povara păcatelor și când vei fi convins că trebuie să îți 

găsești odihna în Hristos, altfel vei pieri. Dacă vrei să ajungi 

vreodată copilul lui Dumnezeu și să fii mântuit, toate acestea 

trebuie să aibă loc. Dar de ce să nu se întâmple chiar astăzi? 

De ce nu chiar în acest moment? De ce să nu cauți pe Hristos 

și să trăiești, fără întârziere, fără amânare? O, cititorule răs-

punde-mi, dacă poți! 

5.3. Nu abuza doctrina perseverenței finale 

Aș vrea acum să îndemn fiecare cititor care susține 

această doctrină să o folosească drept o învățătură prețioasă 

și să nu abuzeze de ea. 
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Există în toți oamenii o grabă îngrozitoare și o disponi-

bilitate de a abuza îndurările lui Dumnezeu. Până și copiii lui 

Dumnezeu sunt afectați de această tristă infecție. Există un 

diavol ocupat în apropierea oricăruia dintre sfinți, chiar și a 

celor mai buni dintre ei, care i-ar convinge cu bucurie să-și 

folosească privilegiile drept pretext pentru o trăire nepăsă-

toare și să transforme hrana sufletelor lor în otravă. Nu pot 

să privesc în jurul bisericii și la sfârșitul pe care-l vor avea 

mulți pretinși credincioși fără a avea sentimentul că este ne-

voie urgentă să îi avertizez: „Astfel dar, cine crede că stă în 

picioare, să ia seama să nu cadă” (1Cor. 10:12).  

Vrem să știm oare ce înseamnă să abuzăm de doctrina 

perseverenței? Ei bine, ea este abuzată atunci când credinci-

oșii fac din siguranța lor o scuză pentru trăirea inconsec-

ventă. Este abuzată când ei fac din siguranța lor un pretext 

pentru un standard mediocru al sfințeniei și pentru umbla-

rea la distanță de Dumnezeu. Îndemn pe toți credincioșii să 

fie veghetori împotriva ambelor feluri de abuzuri. 

Dar cum poate fi folosită doctrina perseverenței într-

un mod corect? Haideți să veghem cu sârguință asupra ini-

milor noastre și a pornirilor lor, în fiecare zi. Haideți să omo-

râm încă din fașă cea mai măruntă înclinație către indolență 

spirituală. Haideți să stabilim în mințile noastre, ca un prin-

cipiu care să ne conducă în viață, că îndurările lui Dumnezeu 
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sunt spre binele nostru, și că ele trebuie să aibă un efect sfin-

țitor în inimile noastre. Haideți să înrădăcinăm bine în omul 

dinlăuntru faptul că dragostea lui Hristos nu este niciodată 

prețuită cu adevărat decât atunci când ea ne constrânge să 

trăim mai mult călăuziți de Duhul. Să avem mereu înaintea 

noastră faptul că, cu cât ne simțim mai siguri, cu atât mai 

sfinți ar trebui să fim. Cu cât conștientizăm mai mult că 

Dumnezeu a făcut mult pentru noi, cu atât mai mult să fa-

cem și noi pentru Dumnezeu. Cu cât a fost mai mare datoria 

noastră, cu atât mai mare trebuie să fie și recunoștința noas-

tră. Cu cât vedem mai mult bogățiile harului, cu atât mai bo-

gați să fim și noi în fapte bune. 

O, dacă am avea și noi o inimă ca a apostolului Pavel! 

Să conștientizăm, ca și el, siguranța noastră perfectă în Hris-

tos, să lucrăm ca și el pentru gloria lui Dumnezeu, ca și cum 

n-am putea face niciodată prea mult – aceasta este ținta, 

acesta este standardul la care să tânjim. 

Haideți să folosim astfel doctrina perseverenței, pen-

tru ca binele nostru să nu fie niciodată vorbit de rău. Haideți 

să împodobim această doctrină cu viețile noastre, ca să o fa-

cem frumoasă înaintea altora și să îi convingem pe oameni 

spunând, „este un lucru bun și sfânt să crezi că sfinții nu vor 

pieri niciodată”. 
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5.4. Siguranța credincioșilor este în Hristos 

Ultimul rând, vreau să îndemn toți credincioșii care se 

tem cumva că ar putea să cadă de la credință, să se agațe cu 

tărie de doctrina perseverenței și să conștientizeze că sigu-

ranța lor este în Hristos. 

Vreau să cunoști lungimea, lățimea, înălțimea și adân-

cimea moștenirii tale în Hristos. Vreau să înțelegi care este 

comoara ta deplină la care credința în Hristos te îndreptă-

țește. Sigur că tu cunoști faptul că ești un mare păcătos. Mul-

țumește lui Dumnezeu pentru asta. Tu ai alergat la Hristos ca 

să găsești iertare și pace cu Dumnezeu. Mulțumește lui Dum-

nezeu și pentru aceasta! Ți-ai dedicat viața lui Isus, aici pe pă-

mânt și pentru veșnicie. Iată încă un motiv de mulțumire. 

Întreaga ta nădejde stă în sângele lui Hristos, în neprihănirea 

lui Hristos, în mijlocirea lui Hristos și în rugăciunile zilnice, 

perseverente, ale Lui pentru tine. O, mulțumește lui Dumne-

zeu pentru aceasta! Dorința și rugăciunea inimii tale este să 

fii sfânt în toate lucrurile vieții. Mulțumește și pentru 

aceasta. O, dar, agață-te de adevărul glorios care spune că, 

odată ce crezi în Isus, nu vei pieri niciodată, nu vei fi lepădat 

niciodată, nu vei abandona niciodată! Atât pentru apostoli 

cât și pentru tine sunt scrise cuvintele, „Eu le dau viața veș-

nică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna 

Mea” (Ioan 10:28). Da, cititorule, Isus a spus aceste cuvinte și 

El le-a spus ca să fie crezute. Isus le-a spus și El nu-și încalcă 
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niciodată promisiunile. Isus a spus aceste cuvinte, și El nu 

poate să mintă, iar El are toată puterea în cer și pe pământ. El 

a adresat aceste cuvinte tuturor credincioșilor, chiar și celor 

mai mărunți și mai neînsemnați dintre ei: „Eu le dau viața 

veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din 

mâna Mea” (Ioan 10:28). 

Vrei să ai o pace perfectă în viață? Atunci alipește-te cu 

putere de această doctrină a perseverenței. Încercările tale 

pot fi multe și mari. Crucile pe care le vei avea de dus pot fi 

foarte grele. Dar trăirile sufletului tău sunt toate în acord cu 

legământul cel veșnic, sigure în toate aspectele. Toate lucru-

rile lucrează împreună spre binele tău. Toate întristările tale 

au ca scop curățirea sufletului tău, pentru a-l pregăti pentru 

glorie. Toate neputințele tale nu fac altceva decât să te șlefu-

iască pentru templul de sus, care nu este făcut de mâini ome-

nești. Din orice parte ar bate vântul, tot ceea ce poate face 

este să te ducă mai aproape de cer! Oricare ar fi timpurile și 

oricât de grele, tot ceea ce pot să-ți facă este să te pregătească 

mai mult pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Cele mai bune lu-

cruri pe care le poți avea sunt foarte sigure. Orice s-ar întâm-

pla cu tine, „nu vei pieri niciodată”. 

Vrei să ai mângâiere puternică în bolile tale? Atunci 

agață-te ferm de această doctrină a perseverenței. Pe măsură 

ce simți împunsăturile cortului tău pământesc lovind una 

câte una în tine, gândește-te că nimic nu poate frânge unirea 
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ta cu Hristos! Trupul tău poate deveni inutil, membrele tale 

pot refuza să-și facă datoria, poți să te simți ca un trunchi de 

copac nefolositor – o povară pentru alții și pentru tine. Dar 

sufletul tău este sigur! Isus nu a obosit niciodată să se îngri-

jească de sufletul tău. „Nu vei pieri niciodată”. 

Vrei să ai deplina siguranță a nădejdii în moarte? 

Atunci ține-te strâns de această doctrină a perseverenței. 

Doctorii poate că s-au trudit peste măsură, prietenii poate că 

sunt incapabili să slujească nevoilor tale, vederea poate că ți 

se încețoșează, auzul te lasă, memoria ți se duce – dar bună-

tatea lui Dumnezeu și dragostea Lui nu se vor depărta nicio-

dată de la tine. Odată ce ești în Hristos, niciodată nu vei fi ui-

tat. Isus stă lângă tine. Isus va rămâne lângă tine. Moartea nu 

te poate despărți de dragostea veșnică a lui Dumnezeu în 

Hristos. „Nu vei pieri niciodată”. 

Fie ca acestea să fie partea ta și partea mea, în viață și în 

moarte! 


