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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Cartea de față nu constituie un tratat standard pe tema 

„celor cinci puncte ale calvinismului” sau a „doctrinelor ha-

rului”, așa cum mai sunt denumite aceste adevăruri grandi-

oase. 

Cei cu adevărat interesați au la îndemână explicații 

clare și biblice ale acestor doctrine, ținute minte cel mai bine 

prin acronimul „TULIP”. 

Cartea de față, însă, constituie o explicare consistentă 

a suveranității lui Dumnezeu în mântuirea plină de har a pă-

cătoșilor. Ea nu suferă de pe urma confuziei, a contradicțiilor 

sau compromisurilor ce caracterizează multe eforturi ase-

mănătoare: Dumnezeu i-a ales pe unii, dar ar dori să îi mân-

tuiască pe toți; omul firesc este total depravat, dar face multe 

fapte bune; Hristos a murit doar pentru aleși, dar „este 

mort” pentru oricine aude Evanghelia; mântuirea reală a pă-

cătoșilor se face prin harul irezistibil, dar trebuie să aibă loc 

printr-o „ofertă bine intenționată” făcută tuturor, fără deo-

sebire. 
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Mântuiți prin har este o carte care explică detaliat 

adevărul mântuirii exclusive prin har. Ea nu ignoră și nici 

nu îndulcește acele aspecte care sunt în mod specific ofensa-

toare în cadrul celor cinci puncte ale calvinismului: răutatea 

tuturor faptelor celor neregenerați, reprobarea veșnică a 

anumitor persoane, excluderea unora de la ispășirea lui 

Hristos și de la toate beneficiile acesteia, voia lui Dumnezeu 

legată de predicarea Evangheliei care îi împietrește pe unii 

care o aud. 

Aveți aici o apărare curajoasă a Evangheliei harului. 

Cartea de față răspunde și obiecțiilor care se ridică la adresa 

ei. Ea scoate la iveală și distruge vrăjmașii (atât din sfera 

pretinșilor calviniști și a celor din afara ei). Ea flutură stea-

gul calvinismului deplin și consecvent fără vreo urmă de ru-

șine. 

În esență, motivul ține de cunoașterea vie a Dumneze-

ului Triunic, așa cum este revelat în Isus Hristos, anume su-

veran cu adevărat. 

O astfel de explicare a doctrinelor care alcătuiesc me-

sajul Evangheliei constituie nevoia vremurilor noastre și, de 

altfel, a oricăror vremuri. 

DAVID J. ENGELSMA 
Protestant Reformed Seminary 

Grandville, Michigan 
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PREFAȚĂ LA A DOUA EDIȚIE 

 

Când a fost publicată prima ediție a acestei cărți, nici 

nu trăgeam nădejde ca editura să vândă în câțiva ani toate 

exemplarele care fuseseră tipărite, dar, spre surpriza noas-

tră, acest lucru s-a petrecut. Suntem foarte recunoscători 

pentru răspunsul de care s-a bucurat publicarea ei și de ne-

cesitatea apariției unei a doua ediții. 

Mulțumirea noastră crește cu atât mai mult cu cât car-

tea aceasta a fost intens folosită. Păstorii au utilizat-o pentru 

învățătura dată tinerilor. Societățile de studiu biblic au dis-

cutat-o. Cei ce erau noi în credința reformată au ajuns la o 

înțelegere mai clară a doctrinelor harului. Calviniștii consa-

crați și-au exprimat mulțumirea pentru faptul că această 

carte a adâncit convingerile și înțelegerea lor. 

Necesitatea republicării ne-a oferit și ocazia de a revi-

zui materialul. De data aceasta, cuprinsul este mai detaliat, 

oferind și subtitlurile. Chiar dacă mare parte a cărții rămâne 

neschimbată, am făcut o oarecare reorganizare a ei, am adă-

ugat unele lucruri la capitole și am făcut o editare minoră a 
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textului. Am adăugat de asemenea un tabel care compară ar-

minianismul și calvinismul, ca și un index al citatelor din 

crezuri. Sperăm ca aceste modificări să facă din Mântuiți 

prin har o resursă continuă pentru predicatori și credincioși.
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PREFAȚĂ 

 

Aceasta este o carte despre calvinism. Mai precis, este 

o carte despre ceea ce este cunoscut prin expresia Cele Cinci 

Puncte ale Calvinismului sau, în limbajul obișnuit, doctrinele 

harului. 

Cititorul nu trebuie să facă greșeala de a pune semn de 

egalitate între calvinism și „Cele Cinci Puncte”. Calvinismul 

presupune mai mult decât cele cinci puncte doctrinare. El 

constituie un întreg sistem teologic, o aranjare bine gândită 

a tuturor adevărurilor cardinale ale Cuvântului lui Dumne-

zeu. Mai mult, el constituie o perspectivă despre lume și vi-

ață care are în vedere orice domeniu al vieții pământești: că-

sătoria și familia, educația și munca, biserica și societatea, 

recreația și distracția, și multe altele. Cu toate acestea, „Cele 

Cinci Puncte” stau la inima a ceea ce este calvinismul. 

Calvinismul și-a luat numele de la reformatorul pro-

testant din secolul al XVI-lea, Jean Calvin. Într-o măsură mai 

mare decât cei de dinaintea lui, Calvin a detaliat și sistema-
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tizat aceste adevăruri, în special în lucrarea sa bine-cunos-

cută, intitulată Învățătura Religiei Creștine. Din acest motiv, 

deși calvinismul nu își are originea în niciun caz în învățătu-

rile lui Calvin, totuși sistemul teologic în cauză îi poartă nu-

mele. 

Istoric vorbind, cea mai fermă apărare a calvinismului 

a fost exprimată prin faimosul Sinod de la Dordrecht din pe-

rioada 1618-1619. Acest Sinod, la care au participat reprezen-

tanți ai bisericilor reformate din întreaga lume, a condamnat 

învățătura arminienilor (denumiți și petiționari) și a reafir-

mat adevărurile prețioase ale calvinismului. Întrucât armi-

nienii își prezentaseră poziția doctrinară prin 5 afirmații-

cheie, hotărârile Sinodului au fost organizate în mod asemă-

nător, în cinci puncte, de unde și expresia „cele cinci puncte” 

ale calvinismului. 

Până în zilele noastre s-a păstrat o opoziție înverșunată 

față de calvinism. Mulți oameni, chiar și din biserici refor-

mate și prezbiteriene, nu cunosc Cele Cinci Puncte ale Calvi-

nismului și nici moștenirea lor eclezială. În epoca noastră ca-

racterizată de analfabetism spiritual, concepțiile și ideile 

greșite sunt prezente din abundență. 

Această carte constituie un efort de a corecta această 

tristă situație. Am încercat aici să prezentăm Cele Cinci 

Puncte ale Calvinismului într-o modalitate directă și ușor de 
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înțeles. Cartea de față este scrisă avându-l în vedere pe creș-

tinul „obișnuit”. Având ca obiectiv să îi convingă pe cei ne-

hotărâți, cartea este saturată de pasaje biblice care dovedesc 

afirmațiile autorilor. Am făcut toate eforturile de a lăsa ca 

Scriptura (și Dumnezeu, prin ea) să vorbească. De aseme-

nea, avem încrederea că această carte va încuraja o prețuire 

mai profundă a adevărurilor calvinismului printre cei care 

se consideră deja calviniști. 

Acesta este primul nostru proiect editorial. De aceea, 

implorăm indulgența cititorilor noștri. Rugăciunea noastră 

este ca Domnul să binecuvânteze eforturile noastre firave 

pentru cauza înaintării adevărului Lui, căci „dacă nu zidește 

Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc” (Psalmii 

127:1). 

RONALD CAMMENGA 

RONALD HANKO 
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1 
SUVERANITATEA                               

LUI DUMNEZEU 

 

Există un adevăr scriptural care distinge ceea ce este 

cunoscut drept credința reformată sau calvinismul. Acel ade-

văr este suveranitatea lui Dumnezeu. 

Mulți oameni presupun că esența calvinismului ține de 

învățătura predestinării. Când aud vorbindu-se despre calvi-

nism sau când se spune despre cineva că este calvinist, oa-

menii se gândesc imediat la alegere și reprobare. 

Este adevărat că doctrina predestinării ocupă un loc im-

portant învățătura calvinismului, așa cum a ocupat în învăță-

tura lui Jean Calvin. Cu toate acestea, predestinarea nu este 

adevărul central al credinței reformate. Esența calvinismului 

nu este doctrina predestinării sau, că veni vorba, niciunul din-

tre cele 5 puncte ale calvinismului. Adevărul central procla-

mat de calvinism – calvinismul care este credincios moștenirii 

lui – este suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Calvin a vă-

zut locul esențial pe care mărturisirea suveranității lui Dum-

nezeu îl ocupă în relație cu totalitatea corpusului adevărului 



16 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

biblic: „Dacă nu credem pe deplin acest lucru [suveranitatea 

lui Dumnezeu], însăși temelia credinței noastre este în peri-

col, prin care noi pretindem că am crezut în Dumnezeul cel 

atotputernic”1. 

Trăsătura definitorie a credinței reformate este, fără 

îndoială, concepția acesteia despre Dumnezeu. Ceea ce con-

tează cel mai mult este ce credem noi despre Dumnezeu. Orice 

alt lucru pe care îl credem este conectat și afectat de ceea ce 

credem despre Dumnezeu. Cea mai importantă întrebare cu 

care se confruntă vreun om este aceasta: „Cine este Dumne-

zeu?” Așa cum scria Calvin în paragraful de început al cărții 

sale, Învățătura religiei creștine, întreaga „…înțelepciune 

adevărată și sănătoasă constă din două părți: cunoașterea lui 

Dumnezeu și a propriilor noastre persoane”2. Dar, așa cum 

continuă el, „Este un lucru cert că omul nu ajunge niciodată 

la o cunoaștere clară a propriei persoane până nu a privit 

mai întâi la fața lui Dumnezeu, după care se coboară de la 

contemplarea Lui la cercetarea propriei ființe”3. Această cu-

noaștere a lui Dumnezeu nu este doar de o mare importanță, 

ci ea constituie scopul esențial al existenței omului. Întreba-

rea cu care se deschide Catehismul Scurt de la Westminster 

 
1 John Calvin, „The Eternal Predestination of God”, în Calvin’s Calvinism: Treatises on “The 
Eternal Predestination of God” and “The Secret Providence of God”, trad. Henry Cole (Grand 

Rapids, Michigan: Reformed Free Publishing Association, [1987]), 43. 
2 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trad. Ford Lewis 
Battles, vol 1 of 2, din volumul XX din Library of Christian Classics (Philadelphia: The Wes-

tminster Press, 1960), Bk. I, cap. 1, sect. 1, 35. 
3 Ibid. Bk. 1, cap. 1, sect. 2, 37. 
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este: „Care este scopul suprem al omului?” Iar răspunsul 

este: „Scopul suprem al omului este să Îl glorifice pe Dum-

nezeu și să se bucure de El pe vecie”. Totuși, omul nu Îl poate 

glorifica pe Dumnezeu sau să se bucure de El dacă nu Îl cu-

noaște mai întâi. De aceea, scopul și chemarea supremă a 

omului este de a-L cunoaște pe Dumnezeu. 

Iar această cunoaștere a lui Dumnezeu nu este doar 

chemarea supremă a omului, ci ea constituie în același timp 

și cel mai mare bine de care se bucură el. Isus ne învață acest 

lucru în Ioan 17:3: „viața veșnică este aceasta: să Te cunoască 

pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe 

care L-ai trimis Tu”. Mântuirea însăși constă din a-L cu-

noaște pe Dumnezeu. Cei care au viața veșnică se află în po-

sesia unei cunoașteri corecte și mântuitoare a lui Dumnezeu. 

Cunoașterea lui Dumnezeu începe cu afirmarea cre-

dinței că Dumnezeu există și că El este suveran. Întrucât 

Dumnezeu există, El trebuie să fie suveran. Dacă Dumnezeu 

nu este suveran, implicația inevitabilă este că El nu ar fi 

Dumnezeu. 

Suveranitatea lui Dumnezeu este elementul esențial 

care face deosebire între religia adevărată și cea falsă. Acesta 

este elementul deosebit care separă adevărata Biserică a lui 

Isus Hristos în această lume de biserica falsă și apostată. 

Aceasta este chestiunea care face deosebirea între credință 

și necredință. 
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Din fericire, mărturisirea suveranității lui Dumnezeu 

este făcută de fiecare credincios. Ea constituie învățătura 

despre Dumnezeu prezentată în Scriptura infailibilă, care 

este sursa cunoașterii noastre despre Dumnezeu. Acesta este 

adevărul mărturisit despre Dumnezeul nostru de către creș-

tinii reformați (sau calviniști). 

A. DOCTRINA 

Suveranitatea lui Dumnezeu este autoritatea și stăpâ-

nirea Lui absolută peste toate lucrurile. A spune că Dumne-

zeu este suveran înseamnă să spui că Dumnezeu este Dum-

nezeu. Întrucât El este Dumnezeu, El face totul așa cum gă-

sește El de cuviință, doar așa cum Îi place și întotdeauna po-

trivit voii Lui. Faptul că Dumnezeu este suveran înseamnă 

că El este Domnul, Stăpânul, Conducătorul și Regele. Acela 

care mărturisește suveranitatea lui Dumnezeu, mărturisește 

că Dumnezeu este măreț, atotputernic și singurul care exer-

cită toată puterea în ceruri și pe pământ. A mărturisi suve-

ranitatea lui Dumnezeu înseamnă a mărturisi că nimic nu se 

află în afara controlului Lui, ci că toate lucrurile se petrec 

potrivit cu voia și rânduiala Lui. 

Două adevăruri fundamentale stau la temelia asupra su-

veranității lui Dumnezeu. Primul ține de unicitatea lui Dum-

nezeu. Dumnezeu este unic. Nu există niciun alt Dumnezeu, 

decât Domnul Dumnezeu. Evident, doi dumnezei nu pot fi 

atotputernici. Doi dumnezei nu pot fi suverani în același timp. 



CAPITOLUL 1. SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU  19 

Dumnezeu este suveran pentru că El, și doar El, este Dumne-

zeu. 

În al doilea rând, suveranitatea lui Dumnezeu este așe-

zată pe temelia adevărului că El este Creatorul. Dumnezeu a 

creat toate lucrurile care există. Prin puterea Lui nelimitată, 

El a adus toate lucrurile în existență de la început, chemând 

„lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi” (Romani 4:17). Între-

gul Univers Îi datorează existența lui Dumnezeu. În virtutea 

faptului că El este Creatorul, Dumnezeu este suveran peste 

toate lucrurile. 

Părinții au dreptul de a stăpâni peste copiii lor. Dum-

nezeu le dă acel drept, întrucât copiii sunt ai lor. În provi-

dența lui Dumnezeu, părinții i-au conceput și i-au adus pe 

lume, dându-le astfel viață și existență. Dacă acest lucru se 

aplică părinților pământești în relația acestora cu copiii lor, 

cu cât mai mult trebuie să fie acest lucru aplicabil lui Dum-

nezeu în relație cu Universul! 

Suveranitatea lui Dumnezeu este o suveranitate abso-

lută. Prin aceasta vrem să spunem că suveranitatea lui Dum-

nezeu se întinde peste orice și peste oricine. Nimic nu este ex-

clus controlului suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu stăpâ-

nește în domeniul natural, exercitându-și puterea peste lucru-

rile fără viață și peste viețuitoare. Dumnezeu stăpânește peste 

oameni și peste îngeri, peste timp și peste istorie, peste lume 

și peste Biserică. Stăpânirea lui Dumnezeu cuprinde nu doar 
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acele circumstanțe pe care noi le considerăm bune, ci și cele 

percepute ca fiind rele: boala, foametea, tornadele, inundați-

ile, uraganele și cutremurele de pământ. Dincolo de aceasta, 

Dumnezeu este suveran chiar și peste păcat și păcătoși, peste 

diavolul și demonii Iadului. Ei nu fac nimic care să se afle în 

afara voii suverane a lui Dumnezeu. 

Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu nu ține doar de 

tărâmul natural, ci El trebuie să fie, și este, suveran și în 

mântuire. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire în-

seamnă că Dumnezeu îi mântuiește pe cei pe care dorește să 

îi mântuiască, și nu există nicio forță capabilă să împiedice 

cu ceva puterea suverană a lui Dumnezeu pusă la lucru în 

mântuirea păcătosului: nici încăpățânarea naturală a păcă-

tosului, nici puterea diavolului (deși este foarte mare), nici 

împotrivirea lumii rele (oricât de intensă ar fi ea) nu este în 

măsură să stea în calea suveranității lui Dumnezeu. Niciuna 

dintre acestea nu poate împiedica exercitarea puterii suve-

rane a lui Dumnezeu în mântuire, ci, sub suveranitatea Lui, 

ele slujesc de fapt scopului final al mântuirii poporului lui 

Dumnezeu. 

B. DOVEZI BIBLICE 

1. Afirmarea Suveranității lui Dumnezeu. 

a. Iov 42:2 – „Știu că Tu poți totul, și că nimic nu poate 

sta împotriva gândurilor Tale”. 
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Iov recunoaște că Dumnezeu poate face orice – cu alte 

cuvinte, că Dumnezeu este suveran. El continuă statuând im-

plicațiile acestui lucru, anume că nimeni nu poate „sta împo-

triva” sau să împiedice ca orice gând care se află în mintea lui 

Dumnezeu să fie împlinit. Ceea ce Dumnezeu dorește și plă-

nuiește, El este capabil să aducă întotdeauna la îndeplinire. 

b. Psalmii 115:3 – „Dumnezeul nostru este în cer, El face 

tot ce vrea”. 

Suveranitatea lui Dumnezeu este statuată aici prin 

afirmația psalmistului care spune că Dumnezeu este „în cer”. 

El nu este o ființă pământească, finită și limitată. Această 

afirmație este întărită prin ceea ce psalmistul adaugă, anume 

că „El face tot ce vrea”. Ceea ce Îi face plăcere lui Dumnezeu, 

anume ceea ce El dorește, El și împlinește.  

În cazul oamenilor, lucrurile stau diferit. Este foarte 

posibil ca noi să fim hotărâți să facem un lucru, dar să fim 

incapabili de aceasta. Zi după zi ne confruntăm cu această 

frustrare. Vreau să merg cu mașina într-un loc, dar dacă ma-

șina mea este stricată, sunt împiedicat să îmi duc la îndepli-

nire dorința. Ceea ce Dumnezeu dorește, El este capabil să 

realizeze. Nimic nu este în măsură să împiedice voia Lui, 

pentru că El este suveran. 

c. Isaia 14:24, 27 – „Domnul oștirilor a jurat și a zis: ‚Da, 

ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va îm-

plini”... Domnul oștirilor a luat această hotărâre: cine I se 

va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?” 
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Ceea ce Dumnezeu gândește, se împlinește. Ceea ce 

Dumnezeu plănuiește, rămâne în picioare. Nimic nu este în 

măsură să contravină suveranității lui Dumnezeu. Când Isaia 

pune întrebarea, „Cine I se va împotrivi?”, răspunsul evident 

este „Nimeni!” Iar când el întreabă, „Cine o va abate?”, răs-

punsul implicit este din nou - „Nimeni!” 

d. Isaia 46:9-10 – „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în 

vremile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, 

Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am 

vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte 

ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor ră-

mâne în picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia 

Mea”. 

Sfatul lui Dumnezeu rămâne în picioare, adică se îm-

plinește exact așa cum El a dorit. Dumnezeu împlinește totul 

după buna Sa plăcere, tot ceea ce găsește El de cuviință. 

Acest lucru se petrece pentru că „nu este altul... nu este ni-

ciunul ca Mine”... 

e. Daniel 4:34-35 – „După trecerea vremii sorocite, eu, 

Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, și mi-a venit ia-

răși mintea la loc. L-am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, L-

am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, Acela a cărui 

stăpânire este veșnică, și a cărui împărăție dăinuiește din 

neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica 

înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locu-

itorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva 

mâniei Lui, nici să-I zică: ‚Ce faci?’” 
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În suveranitatea Lui, Dumnezeu face ce dorește în oș-

tirea cerească și printre locuitorii pământului. Cerul și pă-

mântul – toate lucrurile – sunt incluse în controlul Său su-

veran. Ceea ce face ca aceasta să fie o mărturisire izbitoare 

a suveranității lui Dumnezeu este că ea este făcută de un om 

necredincios – împăratul Nebucadnețar. Până și un om rău 

este forțat nu doar să vadă, ci și să recunoască suveranitatea 

lui Dumnezeu.  

Nebucadnețar experimentase această suveranitate a 

lui Dumnezeu în propria viață, căci Dumnezeu îi luase împă-

răția și smerise acel împărat mândru prin a-l face să se com-

porte ca fiarele câmpului. Nebucadnețar se lăudase cu pute-

rea sa și își imaginase că este stăpânul propriului destin: 

„Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit 

eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele 

și spre slava măreției mele?” (Daniel 4:30). El respinsese și 

sfidase suveranitatea lui Dumnezeu.  

Apoi Dumnezeu Și-a demonstrat suveranitatea față de 

Nebucadnețar, într-o astfel de modalitate încât acesta nu 

avea să o uite prea curând. Cei care resping prerogativele 

suverane ale lui Dumnezeu se expun unor lecții asemănă-

toare! 

f. Efeseni 1:11 – „În El am fost făcuți și moștenitori, fiind 

rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face 

toate după sfatul voii Sale”. 
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Acest pasaj vorbește despre Isus Hristos, Fiul lui Dum-

nezeu. În calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu, El face toate 

lucrurile după voia Lui. 

g. 1 Timotei 6:15 – „care va fi făcută la vremea ei de feri-

citul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și 

Domnul domnilor”. 

Dumnezeu este Regele regilor și Domnul domnilor. El 

este înălțat peste stăpânii acestei lumi. Dacă Dumnezeu stă-

pânește peste demnitățile cele mai înalte de pe pământ, El 

stăpânește atunci peste orice lucru din această lume. 

h. Apocalipsa 11:16-17 – „Și cei douăzeci și patru de bă-

trâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor 

de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ, și s-au închi-

nat lui Dumnezeu, și au zis: ‚Îți mulțumim Doamne, Dum-

nezeule, Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că 

ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, și ai început să îm-

părățești”. 

În acest pasaj, suveranitatea lui Dumnezeu este pre-

zentată în două modalități. În primul rând, El este denumit 

„Domnul Dumnezeu Atotputernic”.  

Faptul că Dumnezeu este Domnul și că El este atotpu-

ternic sunt indicii ale suveranității Sale. În al doilea rând, 

despre El se spune că a luat asupra Lui „puterea Lui cea mare 

și a început să stăpânească”.  

Când Dumnezeu Își atribuie o „mare” putere – cea mai 

mare putere – și când El stăpânește – doar El stăpânește, și 
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stăpânește în ciuda răzvrătirii vrăjmașilor Lui – aceste lu-

cruri au sensul că El este suveran.  

2. Suveranitatea lui Dumnezeu peste creația brută. 

a. Geneza 1-2 - relatarea creației. 

Întrucât Dumnezeu este suveran absolut, El este suve-

ran peste creația brută. Atunci când Dumnezeu a spus „Să fie 

lumină”, a fost lumină. Când Dumnezeu a spus, „Să fie o în-

tindere...”, aceasta și-a făcut apariția. Când Dumnezeu a che-

mat în existență animalele, El nu a început un lung proces 

evolutiv de dezvoltare a lor, pe parcursul a mai multe mili-

oane de ani, ci acestea și-au făcut instantaneu apariția. Și așa 

a fost cu întreaga creație. 

b. Minuni asemenea Potopului (Geneza 7), a celor zece 

plăgi trimise de Dumnezeu asupra Egiptului (Exod 8-12), 

a traversării de către Israel a Mării Roșii (Exod 14), a tri-

miterii din cer a proviziilor de mană zilnică (Exod 16), a 

șederii nemișcată a Soarelui pe cer (Iosua 10), a potolirii 

furtunii (Luca 8), a hrănirii celor 4000 de persoane (Ma-

tei 15) și a nenumărate alte minuni – toate ne arată suve-

ranitatea lui Dumnezeu peste creație și peste orice crea-

tură din cadrul acesteia. Iată de ce este necesar ca Biserica 

de astăzi să apere minunile relatate în Sfânta Scriptură. A 

nega minunile nu înseamnă doar a nega infailibilitatea 

Bibliei, ci și a respinge suveranitatea lui Dumnezeu. În-

trucât creștinul crede în suveranitatea lui Dumnezeu, el 

nu vede nimic dificil în a accepta minunile despre care 
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Biblia ne învață. Întrucât crede în suveranitatea lui Dum-

nezeu, creștinul privește înainte cu așteptare către minu-

nile profețite în Biblie: a doua venire a lui Isus Hristos, 

învierea trupurilor noastre moarte și creația cerurilor și 

a pământului nou, în care va locui neprihănirea. 

c. Psalmii 103:19 – „Domnul Și-a așezat scaunul de dom-

nie în ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot”. 

Întrucât scaunul de domnie al lui Dumnezeu (simbolul 

puterii Lui) se găsește în ceruri iar Împărăția Lui domnește 

peste tot, întreaga creație este supusă controlului Său suve-

ran. 

d. Psalmii 135:6-7 – „Domnul face tot ce vrea în ceruri și 

pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii 

de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie, 

și scoate vântul din cămările lui”. 

Suveranitatea lui Dumnezeu, potrivit acestui pasaj, se 

extinde la ceruri, pământ, mări și toate adâncurile. Roua, ful-

gerul, ploaia și vântul se află sub mâna suverană a lui Dum-

nezeu, care le controlează. Pur și simplu nu plouă de nicăieri, 

ci Dumnezeu trimite ploaia. Nu bate vântul de oriunde, ci 

Dumnezeu este Cel care îl trimite. Faptul că plouă, locul unde 

plouă și cât anume plouă – toate aceste lucruri sunt stabilite 

de Dumnezeu.  

e. Matei 10:29-30: „Nu se vând oare două vrăbii la un 

ban? Totuși, nici una dintre ele nu cade pe pământ fără 

voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, 

toți vă sunt numărați”.  
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Domnia suverană a lui Dumnezeu se extinde și la ceea 

ce noi am putea denumi vrăbiile „neimportante”, și chiar la 

(cine s-ar gândi!) firele de păr de pe capetele noastre. Dacă 

vrăbiile și părul nostru se află sub suveranitatea lui Dumne-

zeu, putem concluziona că toate lucrurile sunt sub domnia 

Lui suverană. 

3. Suveranitatea lui Dumnezeu asupra oamenilor și a vie-

ților acestora 

a. Proverbe 16:9: „Inima omului se gândește pe ce cale să 

meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii”.  

Oamenii pot să-și facă planuri și să stabilească obiec-

tive, dar Dumnezeu este Cel care dirijează cursul vieților lor. 

Ceea ce omul face, unde anume face acel lucru și ce împli-

nește el sunt lucruri stabilite de Dumnezeul suveran. 

b. Proverbe 16:33: „Se aruncă sorțul în poala hainei, dar 

orice hotărâre vine de la Domnul”.  

În vremurile biblice, problemele erau adesea decise sau 

oamenii erau aleși prin tragere la sorți. De exemplu, atunci 

când copiii lui Israel au intrat în țara Canaanului, fiecare se-

minție și-a primit porțiunea de teren specifică din această țară 

prin tragere la sorți: „Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; 

s-o ia în stăpânire după numele semințiilor părinților lor. 

Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sunt în mare număr 

și între cei ce sunt în mic număr” (Numeri 26:55-56). La 

prima vedere, rezultatul tragerii la sorți ar putea să pară că 
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este unul aleator, dar Solomon spune în Proverbe 16:33 că lu-

crurile nu stau așa. Rezultatul tragerii la sorți este și el sub 

controlul lui Dumnezeu. În mod clar, Dumnezeu stăpânește 

peste oameni și peste activitățile acestora. 

c. Proverbe 21:1: „Inima împăratului este ca un râu de apă 

în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”.  

Nu doar acțiunile împăratului, ci și inima acestuia se 

află în mâna lui Dumnezeu. În Scriptură, inima este conside-

rată centrul care dictează întreaga viață a omului. Dacă 

Dumnezeu controlează inima împăratului, el îl controlează 

pe împărat.  

Iar dacă Dumnezeu îl controlează pe împărat, cel mai 

mare dintre oameni în autoritate, El îi controlează pe toți cei 

care sunt sub autoritatea împăratului.  

Cu alte cuvinte, toți oamenii, mai sus sau mai jos pe 

scara socială, mai deosebiți sau mai obișnuiți, puternici sau 

nu, sunt obiectul voii suverane a Dumnezeului atotputernic.           

d. Ieremia 10:23: „Știu, Doamne, că soarta omului nu este 

în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, 

să-și îndrepte pașii spre țintă”.  

Omul, spune Eremia, nu își dirijează cursul vieții după 

proprii pași. Calea sa în viață să nu ține de sine. El trăiește o 

viață activă în lume, dar, în ultimă instanță, Dumnezeu este 

Cel care dirijează cursul vieții fiecărui om.  
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4. Suveranitatea lui Dumnezeu asupra lucrurilor rele și a 

necazurilor vieții pământești  

Există în zilele noastre o gândire populară greșită, care 

spune că din mâna lui Dumnezeu vine doar binele și că doar 

acesta se află sub controlul Lui. Lucrurile rele, necazurile și 

problemele vieții pământești, se presupune, sunt lucrarea 

celui rău. Astfel, sănătatea și prosperitatea vin de la Dumne-

zeu, în timp ce moartea neașteptată a unei tinere mame sau 

dezastrul cauzat de un cutremur de pământ ar proveni de la 

diavolul. Biblia ne învață că lucrurile stau destul de diferit. 

a. Geneza 50:20: „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți 

rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împli-

nească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui 

popor în mare număr”.  

Este adevărat că un mare necaz căzuse asupra lui Iosif. 

Fusese aruncat într-o groapă, vândut ca sclav și dus în Egipt, 

separat de familie și prieteni și chiar întemnițat pentru o 

vreme. În suferințele lui, Iosif n-a pierdut din vedere nicio-

dată adevărul suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu, spune 

el, a fost Acela care a făcut ca toate aceste necazuri să se în-

tâmple. Și El a avut în vedere un scop bun. Nu doar că Iosif 

mărturisește suveranitatea lui Dumnezeu, ci este clar că el s-

a bucurat de mângâierea care survine din aceasta. 

b. Iov 1:21: „și [Iov] a zis: ‚Gol am ieșit din pântecele mamei 

mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a 

dat, și Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!’”.  
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c. Iov 2:10: „Dar Iov i-a răspuns: ‚Vorbești ca o femeie ne-

bună. Ce! Primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim 

și răul?’ În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele 

lui”.  

Iov a spus aceste cuvinte într-un moment din viața lui 

când îndura o suferință extremă. Își pierduse toate posesiu-

nile pământești, toate turmele, toți slujitorii și chiar pe cei 

zece copii ai lui. Satana și vrăjmașii lui Iov fuseseră instru-

mentele prin care aceste suferințe veniseră în viața lui, dar 

Iov a înțeles adevărul suveranității lui Dumnezeu. În spatele 

Satanei, a haldeilor și sabeenilor răi, Iov a văzut mâna pu-

ternică a lui Dumnezeu. El nu spune, „Domnul a dat, dar dia-

volul și vrăjmașii mei au luat totul”. Nu, ci el afirmă, „Dom-

nul a dat, și Domnul a luat”. Nu doar că Iov primise binele 

din mâna lui Dumnezeu (bogățiile, turmele, slujitorii și co-

piii) dar el a primit și lucrurile rele (pierderea tuturor aces-

tor lucruri), tot din mâna lui Dumnezeu. 

5. Suveranitatea lui Dumnezeu peste păcat și peste păcătos 

a. Geneza 45:7-8: „Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră 

ca să vă rămână sămânța vie în țară, și ca să vă păstreze 

viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis 

aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, 

stăpân peste toată casa lui, și cârmuitorul întregii țări a 

Egiptului”.  

Iosif fusese vândut în robia egipteană prin păcătoșenia 

fraților lui, și totuși el a fost în măsură să vadă suveranitatea 
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lui Dumnezeu stăpânind chiar și peste fapte păcătoase a fra-

ților lui. Este foarte adevărat că frații lui fuseseră cei care îl 

trimiseseră pe Iosif în Egipt. Cu toate acestea, pentru că a 

înțeles adevărul suveranității lui Dumnezeu, Iosif ne învață 

că, de fapt, Dumnezeu îl trimisese în Egipt. 

b. 2 Samuel 16:10: „Dar împăratul [David] a zis: ‚Ce aveți 

voi cu mine, fiii Țeruiei? Dacă blestemă, înseamnă că 

Domnul i-a zis: ,Blestemă-l pe David!’ Cine-i va zice dar: 

,Pentru ce faci așa?’”  

La momentul când David a rostit aceste cuvinte, el fu-

gea de propriul său fiu, Absalom, care încerca să îi uzurpeze 

tronul. În plus față de suferința provocată de necesitatea de 

a fugi pentru a-și scăpa viața chiar din mâinile propriului fiu, 

el a mai trebuit să sufere și batjocura și blasfemia ticălosului 

Șimei. Doi dintre căpitanii lui David, frații Ioab și Abișai, do-

reau să-l ucidă pe Șimei pentru reproșurile sale rele adresate 

lui David. Totuși, David le-a interzis întrucât „Domnul i-a zis, 

‚Blestemă-l pe David!’”. David a văzut că, în spatele faptei 

păcătoase a lui Șimei, se afla mâna suverană a lui Dumnezeu. 

David a rămas mulțumit la gândul că Dumnezeul suveran 

avea să răzbune păcatul lui Șimei la vremea hotărâtă de El și 

în modalitatea Lui. 

c. Isaia 45:7: „Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu 

dau propășirea și aduc restriștea, Eu, Domnul, fac toate 

aceste lucruri”.  
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În acest pasaj vorbește Dumnezeu însuși. El Își afirmă 

suveranitatea chiar și peste lucrurile rele: „Eu… aduc restriș-

tea”. Dacă Dumnezeu este Cel care aduce restriștea, în mod 

cert El este suveran peste aceasta. 

d. Amos 3:6: „Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, 

fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o neno-

rocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul?”  

Pe cât de sigur este că sunetul trâmbiței de avertizare 

îi făcea pe locuitorii cetății să se teamă de atacul vrăjmașului, 

tot atât de sigur este că, atunci când un lucru rău se petrece 

într-un loc, acel în rău este adus de Domnul. În felul acesta, 

suntem învățați de faptul că Domnul rânduiește, aduce și 

controlează răul. 

e. Luca 22:22: „Negreșit, Fiul omului Se duce, după cum este 

rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”.  

f. Faptele Apostolilor 2:23: „pe Omul acesta [Hristos], dat 

în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai 

dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omo-

rât prin mâna celor fărădelege”.  

Ambele pasaje ne vorbesc despre suveranitatea lui 

Dumnezeu peste cel mai rău păcat comis vreodată – răstig-

nirea lui Isus Hristos. Oamenii răi L-au crucificat și sunt 

vrednici de a fi învinovățiți, în mod cert, pentru fapta lor pă-

cătoasă. Totuși, chiar și răstignirea lui Hristos a avut loc po-

trivit cu planul suveran și sub controlul atotputernic al lui 

Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost suveran peste cel mai rău 
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dintre păcate, cu siguranță că El este suveran peste orice pă-

cat. 

6. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire 

a. Matei 11:25-26: „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul 

și a zis: ‚Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, 

pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și price-

puți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pen-

tru că așa ai găsit Tu cu cale!’”  

Prin aceste cuvinte, Isus ne învață clar despre suvera-

nitatea lui Dumnezeu în mântuire. Dumnezeu ascunde lu-

crurile Împărăției cerului de anumite persoane, rezultatul fi-

ind că acestea nu sunt mântuite. Dumnezeu le descoperă lu-

crurile Împărăției altor oameni, iar rezultatul este că ei sunt 

mântuiți. Atât ascunderea cât și revelarea acestora are loc 

potrivit cu voia suverană a lui Dumnezeu: 

b. Faptele Apostolilor 16:14: „Una dintre ele, numită Li-

dia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o fe-

meie temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a des-

chis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel”.  

Lidia a fost mântuită. Chiar dacă ea a fost mântuită 

prin intermediul predicării Evangheliei de către apostolul 

Pavel, nu Pavel a fost cel care a mântuit-o. Lidia a crezut me-

sajul predicat de Pavel, dar ea nu s-a mântuit prin puterea 

voinței sale libere. Mântuirea Lidiei s-a datorat următorului 

lucru: Domnul i-a deschis inima, așa cum El deschide inima 

fiecărui păcătos care este mântuit. 
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c. Romani 9:18: „Astfel, El are milă de cine vrea și împie-

trește pe cine vrea”.  

Apostolul Pavel ne învață că Dumnezeu Își arată îndu-

rarea acelor bărbați și femei cărora El dorește să Își arate 

îndurarea. Întrucât mila lui Dumnezeu constituie cauza 

mântuirii noastre, putem să îl înțelegem pe Pavel când ne 

spune că Dumnezeu mântuiește pe cine dorește. Și nu doar 

acest lucru, ci cei care nu sunt mântuiți, ei nu sunt mântuiți 

pentru că Dumnezeu îi împietrește în păcat și necredință: „și 

împietrește pe cine vrea”. Suveranitatea lui Dumnezeu în 

mântuire este prezentată de asemenea foarte clar într-o 

mulțime de pasaje ale Scripturii care vorbesc despre Dum-

nezeu care îi mântuiește pe păcătoși în mod eficace.  

Dumnezeu nu doar încearcă să mântuiască păcătoși, 

dar în tot acest timp să depindă de disponibilitatea acestora 

de a fi mântuiți. El nu încearcă doar să îi mântuiască, după 

care stă deoparte neajutorat, așteptând ca aceștia să coope-

reze cu El prin a-și folosi voința lor liberă, ca să poată fi mân-

tuiți. El nu doar face tot ce poate pentru a-i mântui pe păcă-

toși, confruntându-se întotdeauna cu posibilitatea reală ca 

până și cele mai bune eforturi ale Lui să nu fie suficiente și 

ca păcătosul să se opună eficace eforturilor Lui de a-l mântui. 

Nu, Dumnezeu nu le oferă păcătoșilor mântuirea. El îi mân-

tuiește pe păcătoși – suveran, eficace și irezistibil! Acesta 

este felul în care Scripturile descriu mântuirea în mod con-

stant.  
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d. Matei 1:21: „Ea va naște un Fiu, și-i vei pune Numele 

Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele 

sale”.  

e. 1 Corinteni 1:21: „Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea 

ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dum-

nezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să îi mântuiască pe cre-

dincioși prin nebunia propovăduirii crucii”.  

f. Efeseni 2:4-5: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndu-

rare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar 

că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață îm-

preună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți)”.  

g. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”.  

h. 2 Timotei 1:12: „Și din pricina aceasta sufăr aceste lu-

cruri; dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și 

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

credințat până în ziua aceea”.  

Ceea ce Pavel I-a încredințat lui Dumnezeu este mân-

tuirea sufletului său, lucru de care el este încrezător că Dum-

nezeu este în măsură să împlinească și să păzească. Ce 

anume explică încrederea lui Pavel? Cum poate fi el sigur că 

va fi păzit în mântuire, în ciuda diavolului, a lumii rea și a 

firii sale păcătoase? El poate avea acea încredere doar pentru 

că el crede în suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că Dum-

nezeu l-a adus la mântuire în mod suveran, el poate fi sigur 
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că Dumnezeu îl va și păstra în mod suveran în acea mântu-

ire.  

C. OBIECȚII  

Istoric vorbind, au existat două obiecții importante 

care s-au ridicat împotriva învățăturii reformate și biblice 

despre suveranitatea lui Dumnezeu. În primul rând, aceasta 

fost acuzată că L-ar ilustra pe Dumnezeu ca autor al păcatu-

lui. În al doilea rând, s-a emis acuzația că a predica suvera-

nitatea lui Dumnezeu înseamnă să respingi responsabilita-

tea omului. 

1. „Dacă Dumnezeu este suveran, atunci El trebuie să fie 

autorul păcatului”. 

Acesta este strigătul de dezacord al vrăjmașilor credin-

ței reformate. Argumentul este că, dacă Dumnezeu a voit și, 

dacă El, prin puterea Sa nelimitată, aduce răul în lume, 

atunci Dumnezeu trebuie învinuit pentru răul din această 

lume. Întrucât Dumnezeu este perfect, fără vreun păcat, și, 

pentru că răul există, Dumnezeu nu poate fi suveran. 

Există unii care au încercat să reconcilieze această con-

tradicție aparentă prin a spune că Dumnezeu, în suveranita-

tea Lui, doar „permite” păcatul. Chiar dacă El dorește în mod 

activ binele, El doar permite în mod pasiv ca răul să aibă loc. 

Aceasta este o explicație nesatisfăcătoare. În primul rând, ea 

nu rezolvă problema. Dacă i-aș permite cuiva să fie călcat de 
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o camionetă, când l-aș fi putut avertiza sau împiedica să cadă 

victimă acelui accident, sunt la fel de responsabil pentru 

rana cauzată acelei persoane ca și cum eu însumi aș fi călcat 

peste ea. Ideea este că, dacă Dumnezeu permite păcatul când 

ar fi putut să-l prevină, aceeași acuzație poate fi adusă, 

anume că Dumnezeu este responsabil pentru păcat. 

Dincolo de faptul că aceasta nu rezolvă dificultatea, a 

vorbi despre Dumnezeu doar că permite păcatul și răul nu 

respectă învățătura Scripturii în ce privește suveranitatea lui 

Dumnezeu. Dumnezeu nu doar îi permite diavolului să îl ră-

nească pe Iov, ci, prin acesta, El spune: „Domnul a dat și 

Domnul a luat”. Dumnezeu nu a permis doar răstignirea lui 

Isus Hristos, ci ea a avut loc potrivit cu „sfatul hotărât și 

după știința mai dinainte a lui Dumnezeu” (Faptele Aposto-

lilor 2:23).  

Răspunsul nostru față de prima obiecție este că Scrip-

tura este adevărată – Dumnezeu este suveran, suveran chiar 

și peste păcat și rău, dar într-o astfel de modalitate încât El 

nu este autorul păcatelor și nici nu poate fi acuzat de păca-

tele pe care oamenii răi le comit (Ezechiel 18:25-30; Faptele 

Apostolilor 2:23-24; Romani 9:10-18). Chiar dacă Dumnezeu 

este suveran peste păcat, păcătosul săvârșește păcatul volun-

tar, dorește să păcătuiască, găsește plăcere în păcat și comite 

păcatul în mod activ. Păcătosul nu este forțat să păcătuiască, 

ca și cum ar fi împotriva voinței sale. El nu este forțat să 

păcătuiască, în condițiile în care el n-ar dori să facă acest 
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lucru. Dumnezeu aduce răul într-o astfel de modalitate încât 

Satana și oameni răi îl înfăptuiesc în mod voit. Așa cum 

spune Iacov în 1:13-14, „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: 

‚Sunt ispitit de Dumnezeu’. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit 

ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare 

este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit”.  

Faptul că Dumnezeu nu poate fi acuzat de a fi autorul 

păcatului este dovedit și mai mult din planul Său decretiv le-

gat de păcat. Spre deosebire de Satana și de oameni răi, sco-

pul lui Dumnezeu cu păcatul este unul bun. Scopul său ține 

de gloria Sa prin demonstrarea perfecțiunilor glorioase ale 

ființei Sale. Scopul Său ține de demonstrarea puterii Lui, 

care este în măsură să se folosească până și de păcat și de 

păcătos pentru împlinirea voii Sale. Scopul Său ține de de-

monstrarea neprihănirii Sale, care cere și împlinește satisfa-

cerea dreptății Sale pentru păcat. Scopul Său ține de demon-

strarea harului Său necondiționat care, prin crucea lui Hris-

tos, mântuiește nu „oameni buni”, ci păcătoși nevrednici. 

Scopul lui Dumnezeu în decretarea păcatului ține de revela-

rea Persoanei Sale în Fiul Său, Isus Hristos, Mântuitorul din 

păcat. 

2. „Dacă Dumnezeu este suveran, atunci omul nu este res-

ponsabil pentru păcatul lui”. 

Aceasta este cea de-a doua obiecție ridicată adesea îm-

potriva învățăturii suveranității lui Dumnezeu. Argumentul 
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este că, dacă Dumnezeu voiește în mod suveran și aduce pe 

lume răul și păcatul, omul nu poate face altceva decât să pă-

cătuiască. De aceea, omul nu poate fi socotit responsabil pen-

tru răul pe care îl făptuiește. 

Apostolul Pavel tratează această obiecție față de suvera-

nitatea divină în capitolul 9 din Epistola către Romani. Obiec-

ția este formulată în versetul 19: „Dar îmi vei zice: ‚Atunci de 

ce mai bagă [Dumnezeu] vină? Căci cine poate sta împotriva 

voii Lui?’” Dar care este răspunsul lui Pavel față de această 

obiecție? Este el oare de acord cu ea? Deloc. Ascultați răspun-

sul lui: „Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi 

împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut îi va zice ce-

lui ce l-a făcut: ‚Pentru ce m-ai făcut așa?’” (v. 20).  

Dumnezeu este suveran până și asupra păcatului și a 

păcătosului, dar este suveran într-o astfel de modalitate în 

care păcătosul însuși rămâne întotdeauna responsabil înain-

tea lui Dumnezeu pentru păcatul lui. Da, Fiul omului merge 

la cruce așa cum a fost hotărât de Dumnezeu, „dar vai de 

omul acela prin care este vândut El” (Luca 22:22). În mod 

clar, Hristos este dat la cruce prin sfatul hotărât și cunoștința 

mai dinainte a lui Dumnezeu, dar este la fel de adevărat că 

„mâna celor fărădelege” este responsabilă pentru răstignirea 

și junghierea Lui (Faptele Apostolilor 2:23).  

Acest adevăr nu este niciodată o problemă reală pentru 

păcătos. În experiența noastră de zi cu zi, noi nu simțim nicio 
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tensiune între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilita-

tea noastră. Chiar dacă noi credem că toate lucrurile se află 

sub controlul suveran al lui Dumnezeu, știm că, atunci când 

facem ceva greșit, suntem responsabili pentru răul pe care l-

am făcut. Simțim vinovăția și trebuie de asemenea să ne con-

fruntăm cu consecințele acțiunilor noastre. Dumnezeu ră-

mâne absolut suveran și omul rămâne responsabil pentru pă-

cat, într-un fel care trece dincolo de abilitatea noastră de a 

înțelege acest lucru.  

D. FORME DE RESPINGERE                                                   

A SUVERANITĂȚII LUI DUMNEZEU 

Negarea sau respingerea veridicității suveranității lui 

Dumnezeu îmbracă multe forme. Există forme teologice de 

respingere a ei și forme mai practice.  

1. Totalitarismul comunist, fascismul și socialismul 

Potrivit teoriei comuniste și a verilor săi primari, fas-

cismul și socialismul, statul și ideea de stat sunt suverane. 

Statul deține totul. Statul controlează fiecare domeniu al vi-

eții. Interesele statului sunt singurele care contează. Acest 

lucru constituie un atac fundamental la adresa suveranității 

lui Dumnezeu. Îi atribuie statului acele lucruri care Îi aparțin 

doar lui Dumnezeu. Având în vedere această învățătură a co-

munismului, nu este surprinzător că țările comuniste și-au 

arătat ostilitatea față de creștinism. De fapt, comunismul 

este în mod inerent anti-Dumnezeu și anticreștin. 
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2. Evoluționismul  

Teoria evoluției spune că lumea a venit în existență 

prin simpla șansă. Existența continuă a lumii se datorează 

rezultatului legilor naturale fixe și a sorții oarbe. Nu doar că 

evoluția constituie o respingere a relatării biblice a creației 

(Geneza 1-3), ci evoluția este în același timp o respingere 

esențială a suveranității lui Dumnezeu. Ea respinge puterea 

Lui suverană în crearea cerurilor și a pământului. Ea res-

pinge de asemenea suveranitatea lui Dumnezeu în susține-

rea Universului și în dirijarea cursului istoriei lumii. Nu 

poate exista niciun fel de compromis între credința refor-

mată și teoria evoluției. Idolul evoluției (omul) nu este Dum-

nezeul suveran al Bibliei. Cei care încearcă în zilele noastre 

să aducă acestea două la un compromis se fac vinovați de 

atac la adresa esenței credinței biblice reformate – suverani-

tatea lui Dumnezeu. Dacă se fac concesii teoriei evoluției, 

adevărul suveranității lui Dumnezeu este schimbat mai apoi 

pe un ghiveci de gunoaie umaniste.  

3. Pelagianismul, semi-pelagianismul, arminianismul, 

ideea de ofertă necondiționată a Evangheliei și teoria libe-

rului arbitru 

Toate aceste învățături false, care vor fi discutate cu 

mai multe detalii în capitolele care urmează, au în comun o 

respingere a suveranității lui Dumnezeu, în particular a su-

veranității Lui în mântuirea păcătoșilor pierduți. Potrivit tu-

turor acestor perspective, deși Dumnezeu dorește sincer 
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mântuirea tuturor oamenilor, El este în fapt incapabil să rea-

lizeze mântuirea vreunuia. Chiar dacă Dumnezeu dorește să 

mântuiască un om, acel om este suficient de puternic în sine 

ca să se împotrivească harului lui Dumnezeu și să împiedice 

intenția lui Dumnezeu de a-l mântui. Chiar și după ce Dum-

nezeu a început să mântuiască un om, după ce l-a regenerat, 

i-a dat Duhul Sfânt și darul credinței, este posibil ca acel om 

să cadă din har și din mântuire, o cădere pe care Dumnezeu 

este incapabil să o prevină. Aceasta constituie o respingere 

grosolană a suveranității lui Dumnezeu în mântuire. Nu este 

nicio surpriză faptul că, acolo unde aceste minciuni au fost 

acceptate, afirmarea suveranității absolute a lui Dumnezeu 

nu se mai face auzită. 

4. Umanismul  

Renașterea – revigorarea educației și redescoperirea 

scriitorilor antici greci și romani care a început în secolul al 

XIV-lea și a continuat până în secolul al XVI-lea – a dat naș-

tere umanismului. Gânditorii renascentiști au promovat o 

încredere în natura omului, în abilitățile lui native, și o per-

spectivă optimistă asupra potențialului omului. Această per-

spectivă asupra omului a devenit cunoscută sub numele de 

umanism.  

În gândirea umanistului, omul este centrul tuturor lu-

crurilor. Omul este stăpânul propriului destin. Voința omului 

este decisivă și determinantă. Gândirea omului este arbitrul 
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final al adevărului. Omul însuși este judecătorul a ce este bun 

și a ce este rău. 

Umanismul religios s-a dezvoltat ca urmare a celui se-

cular din Renaștere. Oameni asemenea lui Erasmus, Socinus 

și Arminius au promovat în Biserică ceea ce era, în esență, o 

perspectivă umanistă asupra omului. În vremurile noastre, 

mare parte din creștinismul evanghelic a adoptat multe din-

tre ideile esențiale ale umanismului. 

Dar umanismul constituie un atac direct la adresa su-

veranității lui Dumnezeu. Umanismul este nimic mai mult 

decât minciuna inițială a diavolului: „veți fi ca Dumnezeu” 

(Geneza 3:5). Umanismul constituie respingerea suveranită-

ții absolute a lui Dumnezeu și înălțarea omului pe scaunul de 

domnie al universului. Ceea ce va alimenta motorul instau-

rării împărăției anticreștine va fi filozofia umanismului. Nu-

mărul lui antihrist, potrivit cu Apocalipsa 13:18, va fi numă-

rul omului. Dar, tocmai pentru că doar Dumnezeu este suve-

ran, împărăția lui antihrist nu va rezista, pentru că este con-

damnată la pierzare. Din acel motiv, „Cel ce șade în ceruri 

râde, Domnul Își bate joc de ei” (Psalmii 2:4).  

5. Deismul 

Această învățătură, mai mult filozofie decât religie, a 

apărut în perioada revoluției americane, în special în Franța. 

Deismul spunea că, deși Dumnezeu există și a creat lumea, în 

prezent El nu mai are nicio relație cu lumea. Cu alte cuvinte, 
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deismul neagă faptul că Dumnezeu este prezent oriunde în 

creație și că El este Dumnezeul providenței, susținând și stă-

pânind toate lucrurile din creație prin puterea Sa nelimitată. 

Contrar adevărului suveranității lui Dumnezeu, deiștii susțin 

că, chiar dacă Dumnezeu poate fi suveran, suveranitatea Lui 

n-are nicio importanță în timp și istorie și, de aceea, n-are ni-

cio relevanță pentru viața omului. Dimpotrivă, toate lucrurile 

se desfășoară potrivit legilor naturale, și ține de om să își de-

termine propriul destin. 

Deismul este modalitate de respingere a suveranității 

lui Dumnezeu trebuie menționată, întrucât ea a fost „religia” 

multora dintre liderii Revoluției americane și care au scris De-

clarația de Independență și Constituția Americii, oameni pre-

cum Thomas Jefferson, Benjamin Franklin și James Madison. 

De aceea, Constituția Americii și alte documente legate de is-

toria Statelor Unite ale Americii sunt fundamentate pe prin-

cipii deiste mai degrabă decât pe învățătura biblică legată de 

suveranitatea lui Dumnezeu. 

Acest lucru reiese clar în special din cel de-al doilea pa-

ragraf al Declarației de Independență: „Noi susținem că aceste 

adevăruri sunt evidente în sine: că toți oamenii sunt creați 

egali, că ei sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drep-

turi inalienabile, că printre acestea se găsesc viața, libertatea 

și dreptul de a-și căuta propria fericire. Noi susținem că, pen-

tru a asigura aceste drepturi, guvernele sunt instituite printre 
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oameni, derivându-și puterile lor drepte din consimțământul 

celor guvernați”. 

O respingere a suveranității lui Dumnezeu stă de ase-

menea la baza afirmației mândre cu care începe preambulul 

la Constituția Americii: „Noi, poporul…”. 

Dincolo de faptul că nu este nici adevărat și nici biblic 

că toți oamenii sunt creați egali și că au anumite drepturi 

inalienabile (Deuteronom 7:6; Daniel 2:21; Luca 1:52; 1 Co-

rinteni 1:26), constituie o respingere grosolană a suverani-

tății lui Dumnezeu să se afirme că guvernul își derivă pute-

rea din consimțământul celor guvernați, și nu de la Dumne-

zeu (Romani 13:1-7). Apoi, așa cum continuă Declarația de 

Independență, „este dreptul poporului să schimbe, să abo-

lească [guvernul] și să instituie o nouă guvernare”, așa cum 

găsește el de cuviință (paragraful 13). 

Ideea atât de răspândită în zilele noastre care pretinde 

că Declarația de Independență și Constituția Americii sunt 

documente „creștine” este complet falsă, iar simplul fapt că 

Dumnezeu este menționat în ele n-ar trebui să îi amăgească 

pe oameni. 

Având în vedere aceste lucruri, trebuie să condamnăm 

orice formă de răzvrătire și împotrivire față de guvernarea 

instituită de Dumnezeu, văzând-o ca respingere a puterii su-

verane și a dreptului lui Dumnezeu, așa cum este prezentat 

în prima parte din Romani 13. 
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6. Feminismul 

Erezia feminismului, care a măturat deopotrivă socie-

tatea omenească și Biserica, constituie de asemenea o res-

pingere a suveranității lui Dumnezeu. Ea neagă nu doar con-

ducerea bărbatului peste femeie, ci și conducerea lui Dum-

nezeu, care este reflectată prin conducerea bărbatului asu-

pra femeii, și care constituie fundamentul acesteia. Nu este 

surprinzător nici faptul că feminismul a câștigat un teren 

atât de mare în biserica vizibilă, atâta vreme cât biserica, în 

marea ei parte, nu mai crede în suveranitatea lui Dumnezeu. 

Faptul că feminismul este o respingere a conducerii lui 

Dumnezeu și astfel și a suveranității Sale reiese clar din acele 

pasaje care arată că femeia, în supunere față de conducerea 

bărbatului, se supune de asemenea lui Dumnezeu în Hristos 

(1 Corinteni 11:3; Efeseni 5:22, 24; Coloseni 3:18).  

7. Experiența practică a credincioșilor 

Chiar și cei ce sunt credincioși, dintr-un punct de ve-

dere practic, sunt ispitiți să respingă suveranitatea lui Dum-

nezeu. Un lucru este să mărturisești acest adevăr într-un fel 

intelectual și abstract, și cu totul altul este să îl recunoști 

când suveranitatea lui Dumnezeu îți afectează viața în mod 

personal. Una este să mărturisim că Dumnezeu stăpânește 

suveran peste toate lucrurile, așa încât nimic nu are loc la 

întâmplare, ci potrivit cu rânduiala Lui, și cu totul altceva să 

mărturisim suveranitatea lui Dumnezeu atunci când holdele 
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noastre au fost devastate, când casele noastre au fost dis-

truse sau când ne-am pierdut slujbele. Una este să mărturi-

sim că relele din această viață sunt incluse în suveranitatea 

lui Dumnezeu, și cu totul altceva este să mărturisim suvera-

nitatea lui Dumnezeu la mormântul persoanei iubite.  

Una este să mărturisim suveranitatea lui Dumnezeu în 

mântuire, și cu totul altceva să mărturisim suveranitatea lui 

Dumnezeu în alegere și respingere manifestându-se practic 

în congregațiile noastre, în familiile noastre și chiar printre 

copiii noștri. Este nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a 

mărturisi și pentru a ne supune suveranității lui Dumnezeu. 

Este nevoie de har pentru a mărturisi că toate lucrurile, chiar 

și viețile noastre, se află sub controlul Lui și supuse voii Sale. 

Este nevoie de har pentru a mărturisi că „Domnul a dat 

și Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului”.  

Fără harul suveran, niciun om nu va mărturisi vreo-

dată suveranitatea lui Dumnezeu. Însăși faptul că un om face 

această mărturie constituie în sine un act datorat suverani-

tății lui Dumnezeu.  

E. IMPORTANȚA PRACTICĂ 

Importanța practică a veridicității doctrinei suverani-

tății lui Dumnezeu n-ar putea fi vreodată subliniată prea 

mult. 

1. Suveranitatea lui Dumnezeu și închinarea 
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Credința în suveranitatea lui Dumnezeu stă la baza în-

chinării adevărate înaintea Lui. De la prima poruncă a Legii 

lui Dumnezeu suntem confruntați cu adevărul suveranității 

Lui. Întrucât doar El este Dumnezeu, trebuie să primească 

închinarea noastră. Întrucât doar El este suveran, doar El 

trebuie să aibă parte de închinare. Dacă închinarea noastră 

este una adecvată – închinarea care preamărește măreția Lui 

și recunoaște nevrednicia și incapacitatea noastră – în esența 

ei trebuie să stea mărturisirea suveranității lui Dumnezeu. 

Suveranitatea lui Dumnezeu cere nu doar ca El să pri-

mească închinarea, ci și determină felul în care noi trebuie 

să ne închinăm înaintea Lui. Dacă Dumnezeu este suveran, 

El nu trebuie și nu poate fi reprezentat prin imagini care nu 

pot gândi, nu pot vorbi și nu pot face nici măcar o singură 

acțiune. Dacă Dumnezeu este suveran, închinarea noastră 

înaintea Lui nu trebuie să se facă în modalități alese de noi, 

ci în armonie cu voia Lui.  

Dacă Dumnezeu este suveran, atotputernicul „Eu sunt 

Cel ce sunt”, închinarea noastră înaintea Lui trebuie să fie 

caracterizată de reverență.  

Lipsa reverenței în mare parte din ceea ce este consi-

derată închinare „creștină” în zilele noastre constituie simp-

tomul abandonării de către biserici a doctrinei și adevărului 

suveranității lui Dumnezeu.    

2. Suveranitatea lui Dumnezeu și gloria Lui 
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Este evident că importanța adevărului suveranității lui 

Dumnezeu ține de faptul că ea Îl glorifică pe El. Dacă puterea 

uimitoare a lui Dumnezeu stă în spatele a tot ceea ce are loc 

în această lume și este cauza mântuirii, Dumnezeu trebuie să 

fie glorificat. Omului sau oricărei alte ființe create nu îi apar-

ține nimic din glorie. Gloria este doar al lui Dumnezeu! 

Aceasta este marea chemare a omului. De ce a fost pus el aici, 

pe pământ? De ce l-a mântuit Dumnezeu? De ce i-a dat Dum-

nezeu tot ceea ce el are? Pentru ca omul să Îl proslăvească pe 

Dumnezeu? Iar Dumnezeu merită pe deplin aceea glorie, pen-

tru că El este suveran, atotputernicul „Eu sunt Cel ce sunt”. 

3. Suveranitatea lui Dumnezeu și istoria 

O înțelegere a adevărului suveranității lui Dumnezeu 

este necesară pentru a avea o perspectivă corectă asupra is-

toriei, așa încât ea este de o importanță deosebită pentru 

educația creștină. Istoria este corect înțeleasă și corect pre-

dată doar atunci când este văzută ca rezultatul lucrării sfa-

tului suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu este în control, și 

El împlinește voia Lui. Dumnezeu ridică și coboară împărații 

pe și de pe tronurile lor. Dumnezeu face ca națiuni anume să 

aibă putere și cauzează apoi declinul lor. Dumnezeu l-a ridi-

cat pe faraon, l-a folosit pentru scopul Său, iar când a înche-

iat lucrarea prin el, l-a înecat în Marea Roșie. În mod asemă-

nător, Dumnezeu l-a adus pe Hitler la putere, a fost suveran 

peste vărsarea de sânge și dezastrul pe care el l-a făcut și, în 

final, după ce Hitler a slujit scopului lui Dumnezeu, El l-a 
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adus pe cel de-al treilea Reich la pierzare. În cel mai adevărat 

sens al cuvântului, istoria constituie opera lui Dumnezeu.  

4. Suveranitatea lui Dumnezeu și siguranța mântuirii 

Adevărul suveranității lui Dumnezeu constituie funda-

mentul mângâierii poporului Său. Doar dacă știm că Dum-

nezeu este în control – Dumnezeul nostru, care este Tatăl 

nostru de dragul lui Isus – putem avea siguranța că totul va 

fi bine. Dacă există vreo altă putere în această lume, dincolo 

de puterea deosebită a Dumnezeului nostru, o putere peste 

care Dumnezeu nu ar avea control, ar trebui să trăim para-

lizați de frică. Dar nu există niciun fel de altă putere. Dum-

nezeu este suveran în mod absolut, chiar și peste păcat și 

peste rău, peste diavol și peste oamenii stricați. Acest lucru 

ne dă asigurarea că „toate lucrurile lucrează împreună spre 

binele [nostru]" (Romani 8:28). Apoi putem fi „bine încre-

dințați că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpâni-

rile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 

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” (Romani 8:38-39).  

5. Suveranitatea lui Dumnezeu și păstrarea noastră în har 

Credința în suveranitatea lui Dumnezeu este necesară 

pentru siguranța păstrării fiecărui creștin în mântuire și 

pentru siguranța mântuirii finale a Bisericii, ca întreg. Dacă 
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Dumnezeu nu este suveran, ar trebui să avem îndoieli con-

stante privitoare la mântuirea personală, ca și privitoare la 

mântuirea întregii biserici. În fapt, dacă Dumnezeu nu este 

suveran, mântuirea unui singur copil al lui Dumnezeu este 

imposibilă, pentru că noi am fost născuți urându-L pe Dum-

nezeu, depravați total și în robie față de păcat. Doar puterea 

suverană a lui Dumnezeu este capabilă să apere creștinul de 

puterea diavolului, a lumii și a firii sale păcătoase. Întrucât 

Dumnezeu este suveran, suveran absolut, mântuirea Biseri-

cii este sigură. Suveranitatea lui Dumnezeu îi dă credincio-

sului asigurarea că „Acela care a început în voi această bună 

lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 

1:6).  

F. RELAȚIA CU CELELALTE PATRU PUNCTE                                      

ALE CALVINISMULUI 

Există o relație apropiată și necesară între suveranita-

tea lui Dumnezeu și afirmarea acesteia în cele cinci puncte 

ale calvinismului. A mărturisi cele cinci puncte ale calvinis-

mului înseamnă să mărturisești suveranitatea lui Dumne-

zeu. În același timp, nu poate exista o credință autentică în 

cele cinci puncte separat de o credință puternică în suvera-

nitatea lui Dumnezeu. 

Acest lucru se poate vedea ușor prin folosirea acroni-

mului TULIP, derivat din prima literă a fiecăruia dintre cele 
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cinci puncte: depravarea totală, alegerea necondiționată, is-

pășirea limitată, harul irezistibil și perseverența sfinților. În-

trucât omul este depravat total, doar puterea suverană a lui 

Dumnezeu îl poate mântui. Pentru că Dumnezeu este suve-

ran, El alege să mântuiască pe cine dorește, așa că nu există 

nicio condiție sau faptă pe care o omul trebuie să o îndepli-

nească pentru a câștiga propria mântuire. Întrucât Dumne-

zeu este suveran, ispășirea (răscumpărarea) realizată prin 

moartea lui Hristos a fost eficace, mântuindu-i în mod real 

pe cei pe care i-a avut în vedere. Întrucât Dumnezeu este su-

veran, lucrările Sale pline de har în mântuirea oamenilor 

sunt irezistibile. Pentru că Dumnezeu este suveran, sfinții, la 

nivel personal, și Biserica, în întregimea ei, vor fi păziți, iar 

rezultatul acelei păziri va consta în perseverența lor până la 

sfârșit. 
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2 
DEPRAVAREA TOTALĂ 

Doctrina depravării totale este primul dintre Cele Cinci 

Puncte ale Calvinismului și este reprezentată prin litera T 

din acronimul TULIP. 

În Canoanele de la Dort, forma originală a celor cinci 

puncte ale calvinismului, depravarea totală nu constituie 

primul punct. Acesta era alegerea necondiționată, reprezen-

tată prin litera U din acronimul TULIP. Motivul care stă în 

spatele acestei ordonări ține de istorie. La momentul când 

Canoanele au fost scrise, ceea ce fusese atacat mai mult decât 

orice altă doctrină era învățătura alegerii necondiționate, 

motiv pentru care aceasta a fost apărată în primul rând. 

Există un motiv bun pentru a așeza depravarea totală 

pe primul loc. Întrucât doctrina depravării totale descrie pă-

cătoșenia omului și starea lui ticăloasă, ea arată nevoia ha-

rului lui Dumnezeu, care este descris în celelalte patru 

puncte. Trebuie să vedem care este nevoia noastră înainte de 

a manifesta orice apreciere pentru harul lui Dumnezeu care 

aduce mântuire. Cu alte cuvinte, trebuie să avem o diagnoză 

corectă a stării spirituale ale omului, așa cum vom face în 
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primul dintre cele cinci puncte, pentru a vedea că remediul 

prescris de celelalte patru puncte este cel corect. În special 

din acest motiv, este cel mai bine să începem cu depravarea 

totală, și nu cu alegerea necondiționată. 

A. DOCTRINA 

1. Depravarea  

Această doctrină este uneori denumită „inabilitatea to-

tală”, accentuând în felul acesta în mod corect inabilitatea 

sau incapacitatea omului păcătos de a face binele.  

Această etichetă, totuși, este deficitară într-un aspect 

anume. Ea descrie răutatea omului doar în materie de lipsa 

sau absența binelui, uitând că și contrariul este adevărat.  

Omului păcătos nu doar că îi lipsește binele, ci el este 

în mod activ și voluntar îndreptat către rău. Întrucât terme-

nul „depravare” accentuează acest lucru, depravarea totală 

este o modalitate mai bună de a descrie această stare. 

Atunci când descriem păcătoșenia omului prin terme-

nul depravare, noi nu spunem doar că el este rău sau stricat, 

ci că el este rău în mod deliberat și rebel, că iubește și își 

găsește fericirea în răutatea de orice fel.  

El nu este doar copleșit în mod pasiv de păcat, ci își 

folosește în mod activ și intenționat puterea, abilitatea și da-

rurile pentru a păcătui. 
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De aceea, adevărul este că oamenii sunt foarte ticăloși, 

mult mai răi decât ei înșiși ar admite vreodată. Această rău-

tate nu este doar o chestiune accidentală, ci este impregnată 

adânc în ființa omului, în ceea ce noi denumim „natura” lui. 

Cu alte cuvinte, depravarea lui nu este un lucru pe care el l-

a învățat sau rezultatul mediului său de viață, ci el este prin 

natura sa rea. El nu doar face în răul, ci este rău. El este con-

ceput și se naște păcătos. 

Explicația pentru aceasta ține de păcatul original. Ne 

vom referi în acest concept la păcatul omului în Adam și la 

responsabilitatea fiecărui om pentru păcatul pe care Adam l-

a comis. Adam nu a existat în Paradis ca persoană privată, 

așa încât faptele lui să aibă consecințe doar asupra sa, ci el a 

acționat ca un cap și reprezentant pentru noi toți. El a fost 

regele creației pământești. Fiind un reprezentant legal, ceea 

ce el a făcut i-a afectat pe toți cei asupra cărora el acționa ca 

rege. Rezultatul a fost că, atunci când Adam a păcătuit, și noi 

am păcătuit. Păcatul lui a fost socotit de Dumnezeu ca fiind 

păcatul nostru. Aceasta este învățătura clară din Romani 

5:12: „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat pă-

catul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea 

a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au pă-

cătuit” (v. și 1 Corinteni 15:22). 

Rezultatul a fost că pedepsirea păcatului lui Adam a 

fost făcută de către Dumnezeu asupra tuturor oamenilor. 
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Toți oamenii au păcătuit în Adam, și toții oamenii sunt păr-

tași pedepsei pentru acel păcat. Iar pedeapsa aceea era 

moartea. Avertismentul lui Dumnezeu fusese următorul: „în 

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza 

2:17). Și Dumnezeu a pus în aplicare acel avertisment. Omul 

a murit – Dumnezeu l-a ucis. Un aspect al acelei morți este 

ceea ce Biblia prezintă drept moarte spirituală, pierderea vi-

eții spirituale de către om, depravarea sa totală. Dumnezeu 

a pedepsit păcatul cu păcat. 

Atât de păcătos este omul în natura lui, încât el este 

mort în păcat: „voi erați morți în greșelile și în păcatele voas-

tre” (Efeseni 2:1). Omul nu este doar bolnav, foarte bolnav, 

sau chiar critic de bolnav. Nu, ci el este mort. În el nu există 

niciun fel de viață spirituală. Fiind mort, el nu are nicio abi-

litate de a se învia pe sine la viață spirituală, de a coopera în 

învierea sa spirituală sau chiar de a dori acest lucru. Din 

punct de vedere omenesc, starea lui este fără speranță. 

2. Depravarea totală  

De aceea, a vorbi despre depravarea totală sună un pic 

redundant. Totuși, noi folosim acest limbaj pentru a sublinia 

că omul este atât de rău, încât îi lipsește orice lucru bun, 

până și abilitatea de a face bine sau dorința către așa ceva. 

Acest accent este necesar întrucât doctrina depravării totale 

este respinsă în multe feluri. 
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În mod uzual, prin termenul „total” se au în vedere trei 

lucruri:  

a. Mai înainte de toate, depravarea totală are sensul că 

întreaga rasă omenească este depravată. Nu există nimeni, 

nici măcar un nou născut, care să nu fie corupt și rău. Nu 

există nici vreun popor primitiv care să trăiască într-un fel 

de inocență. Toți sunt depravați. 

b. Depravarea totală are de asemenea sensul că fiecare 

parte a existenței omului este plină de răutate. Cu alte cu-

vinte, nu doar acțiunile sale sunt rele, ci și vorbirea, gându-

rile, motivațiile, dorințele, mintea, sufletul și duhul său – tot 

ceea ce el este și face, în interior și în exterior – sunt rele. El 

nu poate face, nu poate dori și nici nu poate înțelege binele. 

c. Depravarea totală înseamnă și că fiecare parte a 

existenței omului este complet rea. Este totuna cu a spune că 

gândirea lui nu este parțial rea și parțial bună, ci complet 

rea. Același lucru este aplicabil fiecărei alte părți a ființei lui, 

în special în ce privește voința lui. Și voința omului se află în 

robie, așa încât el nu poate să dorească binele, și nici nu 

există în viața și gândurile sale vreo dorință după bine. 

Asta nu înseamnă că toți oamenii își arată răutatea na-

turii lor păcătoase pe cât ar fi posibil sau în toate circum-

stanțele. Nu oricine are oportunitatea sau mijloacele la înde-

mână pentru a face acest lucru, și nici măcar timpul necesar 

într-o viață scurtă. De asemenea, Dumnezeu însuși le pune 
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diferite frâne oamenilor pentru a-i împiedica să facă tot răul 

de care sunt capabili în inimile lor. Printre aceste înfrânări 

se pot enumera frica de pedeapsă, dorința după acceptarea 

de către alții, ca și pedepsele guvernului și ale legii civile. 

Totuși, trebuie subliniat că aceste piedici sunt doar unele ex-

terioare, ceva de genul unei botnițe pusă pe gura unui câine 

rău. Aceste lucruri nu diminuează cu nimic răutatea reală a 

omului și nu îi schimbă inima rea, nici nu face posibil ca 

omul să facă binele. De aceea, omul este pe cât de rău poate 

fi, chiar dacă nu arată în practică acest lucru întotdeauna, ci 

adesea ascunde acest aspect de ochii semenilor lui. 

Trebuie să ne amintim că aceasta nu este o judecată pe 

care vreun om este dispus să o facă cu privire la sine sau la 

ceilalți. Ea nu este nici o judecată ce poate fi făcută prin ob-

servație. Motivul acestui lucru se găsește de asemenea în de-

pravarea omului. Așa cum un orb nu poate înțelege pe deplin 

starea sa de orbire pentru că el n-a fost niciodată capabil să 

vadă, tot așa păcătosul nu-și poate înțelege starea de păcat, 

ci întotdeauna se gândește pozitiv la sine (Ieremia 17:9). Ju-

decata dreaptă a stării spirituale a omului poate fi făcută 

doar de către Dumnezeu. Dumnezeu face acea judecată în 

Cuvântul Său, și o face prin a-i compara pe oameni cu stan-

dardul sfințeniei Sale, nu cu vreun standard social sau cu alți 

oameni. În realitate, sfințenia și perfecțiunea lui Dumnezeu 

constituie singurul standard față de care doctrina depravării 
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totale poate fi adevărată, și trebuie să învățăm adevărul de-

pravării totale din Biblie, nu din observațiile noastre cu pri-

vire la noi înșine sau la alți oameni.  

B. DOVEZI BIBLICE 

1. Referințe la depravarea totală 

a. Geneza 6:5: „Domnul a văzut că răutatea omului era 

mare pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din 

inima lui erau îndreptate în fiecare zi [continuu, lit. KJV] 

numai spre rău”.  

Observați accentul pus aici pe totalitatea depravării 

omului. Acolo unde Scriptura spune că răutatea omului este 

„mare”, ea are sensul de „totală” („toate întocmirile gându-

rilor… în fiecare zi numai spre rău”). Aceasta este evaluarea 

stării omului făcută de Dumnezeu („Domnul a văzut”). Ea 

poate să nu fie aprecierea noastră, și putem să nu fim de 

acord cu ea, dar aceasta nu schimbă realitatea. 

b. Geneza 8:21: „Domnul a mirosit un miros plăcut; și 

Domnul a zis în inima Lui: ‚Nu voi mai blestema pământul 

din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din 

inima omului sunt rele din tinerețea lui; și nu voi mai lovi 

tot ce este viu, cum am făcut”.  

Scriptura ne relatează din nou judecata lui Dumnezeu 

cu privire la starea spirituală a omului și, de această dată, ne 

arată că depravarea omului nu este doar ceva care ține de 
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maturitatea acestuia, ci caracterizează viața lui de la bun în-

ceput. 

c. Iov 15:14-16: „Ce este omul, ca să fie curat? Și poate cel 

născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încre-

dere Dumnezeu nici în sfinții Săi, dacă nici cerurile nu 

sunt curate înaintea Lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă 

și stricată - omul, care bea nelegiuirea ca apa!”  

În acest pasaj, Cuvântul lui Dumnezeu ne amintește că 

răutatea omului este la fel de naturală pentru acesta și face 

parte din viața lui, pe cât este gestul de a bea apă. Accentul 

se pune aici pe Dumnezeu ca standard prin care omul este 

judecat, chiar și în situația când omul apreciază că, potrivit 

judecății sale, este curat.  

d. Psalmii 14:1-3: „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este 

Dumnezeu!’ S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este 

niciunul care să facă binele. Domnul Se uită de la înălți-

mea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul 

care să aibă pricepere și care să-L caute pe Dumnezeu. 

Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici; nu 

este niciunul care să facă binele, nici unul măcar”.  

Depravarea este descrisă aici ca un lucru care caracte-

rizează întreaga rasă omenească. În această privință, ea este 

de asemenea totală. Observați accentul pus de cinci ori pe 

faptul că nimeni nu face vreun lucru bun. Aceasta este apre-

cierea făcută de Dumnezeu atunci când El privește la rasa 
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omenească. De aceea, gândirea noastră trebuie să fie mode-

lată de acest pasaj al Cuvântului lui Dumnezeu, nu de ceea 

ce noi sau oricine altcineva am putea să ne imaginăm. 

e. Ieremia 4:22: „Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cu-

noaște; sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere; 

sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele”.  

Potrivit acestui pasaj, depravarea este atât de mare, în-

cât nici copiii lui Dumnezeu nu cunosc cum să facă binele. Ea 

este mare și prin faptul că omul este depravat nu doar în 

acțiunile sale, ci și în gândirea, cunoștința și priceperea sa. 

f. Ieremia 13:23: „Poate un Etiopian să-și schimbe pielea, 

sau un pardos [leopard] să-și schimbe petele? Tot așa, ați 

putea voi să faceți binele, voi, care sunteți deprinși să fa-

ceți răul?”  

Este la fel de imposibil ca omul, prin puterea lui, să 

facă vreun lucru bun, pe cât este de imposibil să își poată 

schimba culoarea pielii. Acesta este adevărul despre depra-

varea totală – nu doar că omul nu face binele, ci el nici nu 

poate să facă acest lucru. Astfel, pasajul acesta ne învață că 

depravarea omului este naturală acestuia. El se naște depra-

vat în același fel în care un leopard se naște cu pete pe corp, 

și la fel cum un etiopian se naște cu pielea neagră. 

g. Ieremia 17:9-10: „Inima este nespus de înșelătoare și 

de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? ‚Eu’, 
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Domnul, ‚cercetez inima și încerc rărunchii, ca să îi răs-

plătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor 

lui”.  

Prin aceste cuvinte, Dumnezeu Își susține dreptul de 

judecător și ne oferă judecata Lui, spunându-ne că deprava-

rea noastră nu constă doar din acțiunile rele exterioare, ci că 

ea este un lucru ce ține de inimile noastre. Întrucât inimile 

noastre sunt izvorul întregii noastre vieți (Proverbe 4:23) și 

pentru că acel izvor este în sine necurat, este imposibil ca 

din el să curgă vreun lucru curat sau bun. Întrucât inima 

omului este „deznădăjduit de rea”, „căile” lui și „roadele” lui 

vor fi de asemenea rele. 

h. Ioan 3:3, 5: „Drept răspuns, Isus i-a zis [lui Nicodim]: 

‚Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște 

din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu’... ‚Ade-

vărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din 

apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumne-

zeu’.  

Isus îi spune lui Nicodim și ne spune și nouă că noi nici 

nu putem vedea (înțelege) Împărăția lui Dumnezeu în lipsa 

unei minuni. Aceasta trebuie să fie minunea unei vieți abso-

lut noi. În ceea ce privește viața pe care noi o trăim acum, nu 

există nicio speranță. Evident, aceasta este aplicația doctri-

nei depravării totale pe care trebuie să o facem. Aceasta nu 

este doar o doctrină, ci și o descriere a stării noastre deznă-

dăjduite.  
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i. Ioan 6:44: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l 

atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de 

apoi”.  

Acest verset tratează credința, descrisă aici ca venire la 

Isus. Această venire la Isus, sau credință, spune El, este im-

posibilă fără intervenția puterii lui Dumnezeu. Acest lucru 

este de o importanță deosebită, întrucât foarte mulți creștini 

și-au însușit ideea greșită că a crede este acea faptă bună pe 

care omul păcătos o poate face. Cuvântul lui Dumnezeu 

spune că acest lucru este imposibil. 

j. Ioan 12:37-40: „Măcar că făcuse atâtea semne înaintea 

lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba, pe 

care o spusese prorocul Isaia: ‚Doamne, cine a dat crezare 

propovăduirii noastre? Și cui i-a fost descoperită puterea 

brațului Domnului?’ De aceea nu puteau crede, pentru că 

Isaia a mai zis: ‚Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca 

să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se 

întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec’”.  

Din nou, accentul Scripturii cade pe incapacitatea to-

tală a omului de a crede fără harul lui Dumnezeu, dar desco-

perim în același timp că această depravare a omului este re-

zultatul direct al judecății lui Dumnezeu asupra acestuia, și 

nu este doar ceva întâmplător. Depravarea lui este, așa cum 

am văzut, moartea spirituală pe care Dumnezeu adus-o asu-

pra lui de la început (Geneza 2:17).  

k. Romani 1:28-32: „Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe 

Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia 
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minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. As-

tfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de 

viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de uci-

dere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; 

sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, 

trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de pă-

rinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste fi-

rească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărâ-

rea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt 

vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar îi și 

găsesc de buni pe cei ce le fac”.  

Din nou, Cuvântul lui Dumnezeu stabilește faptul că 

voința omului nu este deloc înclinată către Dumnezeu („n-

au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor”, cu 

sensul că nu le-a plăcut, n.tr.), ci către rău. În fapt, citim aici 

că oamenii nu doar că fac răul, ci își găsesc bucuria în el, deși 

știu care este judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Con-

textul acestui pasaj susține ideea aceasta pe deplin, arătând 

că închinarea păgânilor nu este o căutare sau tânjire după 

Dumnezeu, ci schimbarea adevărului lui Dumnezeu pe o 

minciună. 

l. Romani 3:9-19: „Ce urmează atunci? Suntem noi mai 

buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie 

Iudei, fie Greci, sunt sub păcat, după cum este scris: ‚Nu 

este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici 

unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să-L 

caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și 
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au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă bi-

nele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt des-

chis; se slujesc de limbile lor ca să înșele; sub buze au ve-

nin de aspidă; gura le este plină de blestem și de amără-

ciune; au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul și 

pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica 

de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor’. Știm însă că 

tot ce spune Legea, o spune celor ce sunt sub Lege, pentru 

ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită 

vinovată înaintea lui Dumnezeu”. 

Apostolul Pavel citează aici din opt pasaje diferite ale 

Vechiului Testament pentru a dovedi depravarea omului. Și 

aceasta constituie în sine o mărturie puternică în favoarea 

faptului că toată Scriptura vorbește despre această învăță-

tură. El ne arată în mod special că toți se află sub păcat și că 

acest lucru se datorează faptului că noi toți suntem vinovați 

înaintea lui Dumnezeu. El ne arată de asemenea din Scrip-

turi că omul este rău atât în relația lui cu Dumnezeu și cu 

oamenii, în gândire, vorbire și fapte. De aceea, pasajul dove-

dește atât primul cât și cel de-al treilea aspect al depravării 

totale despre care am vorbit la începutul acestui capitol. 

m. Romani 6:16-19: „Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, 

ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie 

că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este 

vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulțu-

miri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost 

robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de îndrep-

tarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul 
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că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai nepri-

hănirii. Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii 

voastre pământești: după cum odinioară v-ați făcut mă-

dularele voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că 

săvârșeați fărădelegea, tot așa, acum trebuie să vă faceți 

mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți 

la sfințirea voastră”.  

Pavel descrie acum incapacitatea omului de a face bine 

ca fiind robie spirituală, lucru adevărat, căci prin păcat noi 

nu doar refuzăm să Îl avem pe Dumnezeu ca Stăpân al nos-

tru, ci și dăm membrele noastre, adică trupurile noastre, de-

dicându-le slujirii păcatului și Satanei. Procedând astfel, noi 

nu Îl mai slujim pe Dumnezeu. 

n. Romani 8:7-8: „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. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să fie plăcuți 

lui Dumnezeu”.  

Astfel, Scriptura demonstrează că omul nu doar face 

răul, probabil și fără intenție, ci că el este rău și că faptele lui 

rele sunt întotdeauna conștiente, o răzvrătire (vrăjmășie) 

activă împotriva lui Dumnezeu.  

Nu doar că el nu se supune lui Dumnezeu și nu este 

plăcut lui Dumnezeu, ci el nu poate fi și nu poate face 

aceasta. El nu are nicio abilitate de a face binele sau de a fi 

bun. 
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o. Galateni 3:22: „Dar Scriptura a închis totul sub păcat, 

pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin cre-

dința în Isus Hristos”.  

Aceasta este dovada Noului Testament că păcatul este 

robie, că depravarea este totală în sensul în care este aplica-

bilă tuturor oamenilor, și că aceasta nu este aprecierea noas-

tră cu privire la noi înșine sau la alții, ci evaluarea Scripturii. 

p. Efeseni 2:1, 5: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele 

voastre... măcar că eram morți în greșelile noastre, 

[Dumnezeu] ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin 

har sunteți mântuiți)”.  

De data aceasta, depravarea noastră este descrisă ca 

moarte spirituală, pentru a ne ajuta să înțelegem că, așa cum 

un om mort nu poate gândi, voi, înțelege, vorbi sau acționa, 

nici noi nu putem gândi, voi, înțelege, vorbi sau acționa într-

un fel plăcut lui Dumnezeu, în absența harului și a mântuirii.  

Acest pasaj este, de aceea, dovada că depravarea totală 

și moartea spirituală sunt unul și același lucru. 

q. Coloseni 2:13: „Pe voi, care erați morți în greșelile voas-

tre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, 

Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-

a iertat toate greșelile”.  

Acest verset reproduce aproape cuvânt cu cuvânt ver-

setele din Efeseni 2:1 și 5, dar noi ar trebui să observăm ac-

centul pus pe cuvântul „voi” în ambele pasaje. Pavel ne rea-

mintește că depravarea totală nu se aplică doar păgânilor 
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sau sălbaticilor, ci și membrilor civilizați și educați ai biseri-

cii, cum erau acești oameni din Colose sau chiar noi înșine. 

r. Tit 3:3: „Căci și noi eram altă dată fără minte, neascul-

tători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, 

trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și 

urându-ne unii pe alții”.  

Din nou, accentul este pus pe faptul că trebuie să măr-

turisim adevărul depravării totale nu doar în ce privește oa-

menii în general sau pe alți oameni, ci și în ceea ce ne pri-

vește pe noi. Altfel, depravarea nu este depravare totală. 

2. Referințe la păcatul original 

a. Geneza 5:3: „La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam 

a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, și i-a pus 

numele Set”.  

Ce mărturie este aceasta împotriva omului care a fost 

creat după chipul lui Dumnezeu, dar care acum dă naștere 

unor copii care nu mai poartă chipul lui Dumnezeu, ci chipul 

omului! Am văzut în pasajele precedente care este acest chip. 

b. Iov 14:4: „Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată 

un om curat? Nu poate să iasă niciunul”.  

Nu doar că acest pasaj ne învață că este imposibil ca un 

păcătos să producă vreun lucru bun prin cuvintele, gândurile 

și acțiunile sale, ci el ne demonstrează și că omul nu poate 

avea urmași care să fie diferiți de el în vreun fel. Așa cum 
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spun Canoanele de la Dort, „întrucât el a fost corupt moral, 

a dat naștere unor copii corupți” (III/IV, 2).  

c. Psalmii 51:5: „Iată că sunt născut în nelegiuire, și în pă-

cat m-a zămislit mama mea”.  

Vedem aici adevărul că răutatea nu este un lucru pe care 

îl învățăm, ci este ereditară și originală, fiind atașată pruncu-

lui încă din pântecele mamei lui. Ar trebui să observăm totuși 

că expresia „în păcat” nu înseamnă că actul procreării este 

păcătos, ci că suntem concepuți și ne naștem complet păcă-

toși, robi ai Satanei. Întregile noastre vieți sunt „în păcat”. 

d. Psalmii 58:3: „Cei răi sunt stricați încă din pântecele 

mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din 

pântecele mamei lor”. 

Acest pasaj dovedește că până și depravarea pruncilor 

nu înseamnă doar lipsa binelui, ci și o înclinație către acțiuni 

rele. Trebuie doar să îi observăm pe copilași și vom constata 

că ei știu în mod natural cum să spună minciuni și cum să se 

îndepărteze de Dumnezeu. În fapt, ei pot fi învățați să spună 

adevărul și să Îl urmeze pe Dumnezeu doar prin mare efort, 

însoțit de harul lui Dumnezeu.  

e. Romani 5:12: „De aceea, după cum printr-un singur om 

a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și 

astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pri-

cină că toți au păcătuit”.  

În acest important verset, Scriptura ne învață atât fap-

tul că moartea sau depravarea spirituală este ereditară, cât 
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și că ea este ereditară pentru că toți oamenii au păcătuit și, 

de aceea, sunt vinovați în Adam. Aceasta este doctrina păca-

tului original și este un mijloc prin care ne amintim că omul 

nu poate să se afle într-o stare spirituală mai rea decât este 

el acum înaintea lui Dumnezeu. Există, evident, multe alte 

pasaje care pot fi citate, dar acestea sunt cele principale, și 

ele demonstrează că, indiferent ce ar crede oamenii despre 

doctrina depravării totale, ea constituie indubitabil învăță-

tura Scripturii. 

C. PASAJE BIBLICE DIFICILE 

Împotriva doctrinei depravării totale sunt folosite o se-

rie de pasaje ale Scripturii. Trebuie să le analizăm pe unele 

dintre acestea și să vedem ce ne spun ele în realitate. Astfel, 

vom observa clar faptul că Scriptura nu se contrazice și nu 

ne învață altceva pe acest subiect decât depravarea totală a 

omului. 

1. Deuteronom 29:19: „Nimeni, după ce a auzit cuvintele 

legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se la-

ude în inima lui și să zică: ‚Voi avea pacea, chiar dacă aș 

urma după pornirile inimii mele, și chiar dacă aș adăuga 

beția la sete’”.  

Acest verset ar părea să ne spună că omul firesc (omul 

nemântuit) are o voință liberă, adică faptul că el ar putea alege 

dacă dorește sau nu viața sau moartea, blestemul sau binecu-

vântarea, chiar dacă ar putea să nu fie în măsură să capete 
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aceste lucruri prin puterile sale. Dacă el le poate alege, el 

poate face în realitate binele, căci există câteva lucruri plăcute 

lui Dumnezeu precum alegerea vieții și a binecuvântării. 

Greșeala care se face aici, totuși, constă în a concluzi-

ona că porunca de a alege între viață și moarte implică faptul 

că oamenii au și puterea de a asculta de ea. Acest lucru nu 

este adevărat. Omul firesc nu poate să asculte de nimic din 

ceea ce Dumnezeu poruncește, însă Dumnezeu continuă să 

poruncească acest lucru din partea lui și să îl judece pentru 

neascultare. Nu este nedrept din partea lui Dumnezeu să po-

runcească ceea ce omul nu poate face, întrucât omul a fost 

acela care și-a ales în mod voluntar această stare, când a că-

zut la început în păcat. 

2. Iosua 24:15, 19: „Și dacă nu găsiți cu cale să Îi slujiți 

Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumneze-

ilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau 

dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre 

mine, eu și casa mea vom sluji Domnului... Când Îl veți 

părăsi pe Domnul, și veți sluji unor dumnezei străini, El 

Se va întoarce, vă va face rău și vă va nimici, după ce v-a 

făcut bine”.  

Acesta este un alt pasaj care ar părea să ne spună că 

oamenii nu doar au oportunitatea de a alege slujirea lui 

Dumnezeu sau idolatria, ci ei ar fi în realitate capabili prin ei 

înșiși să aleagă să-L slujească pe Dumnezeu. Dacă este ade-

vărat că oamenii pot alege să-L slujească pe Dumnezeu prin 



72 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

puterea voinței lor (alegerea constând în actul voinței) 

atunci ei sunt capabili să facă anumite lucruri bune, motiv 

pentru care nu se poate spune că sunt total depravați.  

Soluția la această dilemă se poate găsi în context, în 

special în versetul 19, unde Iosua le spune oamenilor că ei 

nu Îl pot sluji pe Dumnezeu. Totuși, pasajul nu are sensul că 

poporul lui Dumnezeu, cei care sunt mântuiți prin harul Lui, 

nu pot alege să Îl slujească pe Dumnezeu. Ei fac acest lucru 

și nu doar că aleg să Îl slujească, și în realitate Îl slujesc, chiar 

dacă slujirea lor nu este lipsită de păcat. Ei pot face binele, 

dar doar pentru că Dumnezeu însuși a lucrat în ei atât voința 

cat și înfăptuirea bunei Sale plăceri (Filipeni 2:13). În lipsa 

harului lui Dumnezeu, cuvintele lui Iosua rămân întot-

deauna adevărate: „Voi nu veți putea să Îi slujiți Domnului”.  

3. 2 Împărați 10:28, 30: „Iehu l-a nimicit pe Baal din mij-

locul lui Israel... Domnul i-a zis lui Iehu: ‚Pentru că ai adus 

bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea și i-ai făcut 

casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi până la al 

patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Is-

rael’”.  

Argumentul formulat de unii este că Iehu, chiar dacă a 

fost un om rău, a fost totuși capabil să facă bine prin a îm-

plini ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, distrugând întreaga fa-

milie a ticălosului Ahab. Totuși, este foarte clar că Iehu n-a 

făcut acest lucru din dragoste pentru Dumnezeu, căci el în-

suși a restabilit închinarea la vițeii de aur, pe care Ieroboam 
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îi ridicase la început pentru a împiedica poporul să se închine 

la Dumnezeu în Ierusalim (1 Împărați 12:26-30). În schimb, el 

a făcut doar pentru sine ceea ce Dumnezeu poruncise și pen-

tru a-și asigura împărăția. Biblia ne învață că orice lucru care 

nu este făcut pentru gloria lui Dumnezeu, chiar dacă consti-

tuie împlinirea a ceea ce Dumnezeu poruncește, nu este nici 

ascultare și nici ceva bun înaintea lui Dumnezeu (Matei 22:37-

38; Matei 23:25-28; Romani 14:23; 1 Corinteni 10:31).  

4. Faptele Apostolilor 2:40: „Și, cu multe alte cuvinte, 

mărturisea, îi îndemna și zicea: ‚Mântuiți-vă din mijlocul 

acestui neam ticălos’”.  

Porunca adresată oamenilor adunați în Ziua Cincizeci-

mii de a se mântui pe ei înșiși nu implică faptul că ei ar fi 

avut abilitatea de a face acest lucru. În fapt, Cuvântul lui 

Dumnezeu ne arată foarte clar că niciun om nu are acea pu-

tere în el însuși (Efeseni 2:8-10).  

5. Faptele Apostolilor 16:31: „Pavel și Sila i-au răspuns: 

‚Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta”.  

Ceea ce am spus anterior se aplică și credinței. Porunca 

de a crede nu implică faptul că toți oamenii care aud acea 

poruncă au și abilitatea de a o împlini, sau că gestul lor de a 

crede depinde de alegerea voinței lor libere. Pasajul din Efe-

seni 2:8-10 afirmă categoric că, în toate cazurile, credința 

este un dar de la Dumnezeu, nu lucrarea omului.  

6. Romani 2:14-15: „Când Neamurile, măcar că n-au lege, 

fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o 
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lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii 

este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta 

mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învi-

novățesc sau se dezvinovățesc între ele”.  

Chiar dacă aceste versete spun că Neamurile, adică pă-

gânii, fac faptele Legii și au lucrarea Legii scrisă în inimile 

lor, ele nu afirmă că acest lucru ar fi în vreun fel ceva bun 

înaintea lui Dumnezeu. De fapt, contrariul este aplicabil aici: 

ei sunt toți sub păcat (Romani 3:9), iar faptele Legii consti-

tuie condamnarea lor, lăsându-i fără scuze înaintea lui Dum-

nezeu (Romani 1:19-20). Așadar, contextul ne arată clar că 

acest pasaj nu contrazice în niciun fel adevărul depravării 

totale, ci mai degrabă îl susține.  

În legătură cu aceste dileme pot fi citate multe alte pa-

saje, dar elementele esențiale sunt clare. Poruncile lui Dum-

nezeu nu implică faptul că omul ar avea puterea de a le îm-

plini. Simpla conformare exterioară față de Legea lui Dumne-

zeu nu este în sine bună în înaintea Lui, ci mai degrabă o mare 

urâciune. 

D. OBIECȚII  

1. „Depravarea totală este o doctrină deprimantă”.  

Una dintre obiecțiile aduse doctrinei depravării totale 

este că ea ar distruge fericirea și pacea oamenilor, și că ar 

conduce la depresie sau chiar lucruri mai rele. Dacă acest lu-

cru ar fi adevărat, doctrina aceasta nu poate fi biblică, pentru 
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că învățătura Bibliei este destinată să fie „veste bună” și să îi 

conducă pe oameni la cea mai mare fericire și binecuvântare 

(Psalmii 29:11; 119:165; 2 Corinteni 1:3-4).  

Obiecția aceasta ignoră faptul că doctrina depravării 

totale nu este niciodată predicată separat de alte doctrine ale 

harului. Acele doctrine ale harului și mântuirii constituie re-

mediul lui Dumnezeu pentru depravarea noastră, și ne aduc 

numai bucurie. „Diagnosticul” divin al depravării totale tre-

buie să preceadă aplicarea remediului potrivit în viața păcă-

tosului. Fără un diagnostic corect, remediul nu va fi nicio-

dată recunoscut sau acceptat. Scriptura însăși ne demon-

strează acest lucru. În Luca 5:32, Isus spune: „N-am venit să 

îi chem la pocăință pe cei neprihăniți [adică pe cei care își 

imaginează că sunt în neprihăniți] ci pe cei păcătoși [adică 

pe cei care se recunosc păcătoși]”. Pilda vameșului și a fari-

seului a fost adresată în mod specific unora „care se încre-

deau în ei înșiși că sunt neprihăniți și îi disprețuiau pe cei-

lalți” (Luca 18:9). În acea pildă, omul care s-a recunoscut pă-

cătos a mers acasă socotit neprihănit. Fariseul, care nu se 

cunoștea pe sine ca fiind total depravat, nu a fost mântuit.  

2. „Depravarea totală contrazice experiența noastră de vi-

ață”. 

O altă obiecție care se ridică uneori împotriva învăță-

turii biblice a depravării totale este că ea contrazice experi-

ența noastră de viață. Oamenii nu sunt atât de răi pe cât ar 
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părea că indică Biblia. Aceasta pare să fie o problemă și mai 

mare dacă ne-am uita la faptele „bune”, la acțiunile filantro-

pice și de caritate pe care oamenii le fac. 

Trebuie să ne amintim anumite lucruri atunci când 

vrem să răspundem acestei obiecții. În primul rând, trebuie 

să ne amintim că până și abilitatea noastră de a vedea și eva-

lua păcatul este afectată de păcătoșenia noastră. Una dintre 

trăsăturile păcătosului este orbirea spirituală, nu doar față 

de păcatul propriu, ci și față de păcătoșenia omenirii. Inima 

lui îl amăgește și în acest aspect (Ieremia 17:9).  

Trebuie să ne amintim de asemenea că noi vedem doar 

faptele exterioare pe care o persoană le face. Nu putem să-i 

vedem inima și, de aceea, nu putem cunoaște nimic despre 

motivațiile sale atunci când face fapte de caritate sau filan-

tropice. Iar Cuvântul spune că orice lucru care nu este făcut 

prin credință, cu mulțumiri și pentru gloria lui Dumnezeu, 

este păcat (Isaia 66:3; Romani 1:20-21; Romani 14:23; 1 Co-

rinteni 10:31).  

Mai mult, atunci când experiența noastră de viață pare 

să contrazică ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în 

această privință sau în orice alt aspect, nu există niciun semn 

de întrebare cu privire la ce anume trebuie să credem.  

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână în picioare, 

și înaintea lui trebuie să se plece până și experiența noastră 

de viață. 
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E. FORME DE RESPINGERE A                                             

DOCTRINEI DEPRAVĂRII TOTALE  

În istoria Bisericii au existat multe atacuri la adresa 

doctrinei depravării totale și multe modalități prin care 

aceasta a fost respinsă. Este bine să cunoaștem câteva lu-

cruri despre aceste erori, pentru că ele sunt promovate și în 

zilele noastre. Le vom studia, totuși, nu prin a critica vreo 

anumită persoană care crede diferit de noi, ci așa încât noi 

înșine să fie întemeiați ferm în adevăr (Coloseni 2:7). 

1. Pelagianismul  

Cea mai veche dintre ereziile care resping depravarea 

totală este eroarea pelagianismului, denumită după un călu-

găr britanic care a predicat-o pentru prima dată în secolul al 

V-lea. În Canoanele de la Dort, această eroare este mențio-

nată de cinci ori pe nume. 

Pelagianismul susține că păcatul lui Adam nu a avut 

consecințe asupra descendenților lui și, de aceea, toți oame-

nii se nasc neutri spiritual, nici buni, dar nici răi.  

Astfel, este posibil ca ei să trăiască o viață în întregime 

lipsită de păcat. Potrivit lui Pelagius, chiar dacă a păcătuit, 

omul poate să se întoarcă la armonie cu Dumnezeu prin vo-

ința lui și prin fapte bune, iar dacă primește harul lui Dum-

nezeu, acesta este doar un har ajutător, nu unul eficace 

(adică puternic spre mântuire). Faptul că majoritatea oame-

nilor sunt păcătoși este explicat doar prin imitarea altora de 
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către ei, nu prin vreo tendință către păcat naturală sau ine-

rentă din ei. 

Această eroare este predicată și astăzi în multe forme. 

Ea este în realitate eroarea care stă în spatele filozofiei educa-

ționale moderne, a psihologiei și psihiatriei moderne, și a te-

oriei judiciare din zilele noastre. Toate acestea susțin că sin-

gura problemă a omului este ceea ce el învață (prin imitare 

sau împrumut din mediul său de viață), modele greșite de 

comportament, lucruri ce trebuie schimbate și pot fi schim-

bate prin educație, reabilitare sau consiliere psihiatrică. Un 

exemplu foarte bun al acestei filosofii ține de ideea modernă 

că infractorii nu ar trebui pedepsiți, ci reabilitați. Evident, 

această idee este profund umanistă, dar pelagianismul și 

umanismul constituie în realitate unul și același lucru. În am-

bele cazuri, păcatul nu este văzut ca o ofensă împotriva lui 

Dumnezeu, depravarea totală a omului nu este acceptată, iar 

greșelile acestuia sunt considerate doar niște eșecuri sociale. 

Cu toate acestea, problema elementară este că mare 

parte din mediul evanghelic a acceptat această filozofie uma-

nistă și pelagiană. Ea este prezentată, de exemplu, de către 

cei care susțin o evanghelie de tipul „ajută-te singur”, sau o 

evanghelie a „gândirii pozitive”, care susține că omul este în 

esență bun, că nu trebuie să se simtă vinovat și că poate să 

se mântuiască singur prin voința și puterea sa. Ea este ac-

ceptată de cei care văd chemarea Bisericii nu constând în 

predicarea Evangheliei, ci în rezolvarea problemelor legate 
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de sărăcie, boală, segregare sau alte rele sociale, cu alte cu-

vinte în a schimba mediul de viață rău în care omul trăiește. 

Ea este parte din ideea că lupta Bisericii este o luptă împo-

triva opresiunii pământești. Ea este esența așa-zisei teologii 

liberale, care susține că mântuirea constă în eliberarea tutu-

ror săracilor și oprimaților din lume. 

Această învățătură este pelagiană prin faptul că ea nu 

recunoaște starea spirituală decăzută a omului, ci crede că el 

este pe deplin capabil să se ajute și să se elibereze din pro-

blemele sale. Evident, există în plus și tendința pelagiană din 

noi toți, manifestată prin faptul că adesea ratăm să ne vedem 

păcatul și gravitatea acestuia, motiv pentru care încercăm 

atât de des să mergem pe căile noastre în speranța că vom 

scăpa de problemele păcatelor noastre. Acesta este motivul 

real pentru care pelagianismul este atât de periculos. 

2. Semi-pelagianismul 

Semi-pelagianismul constituie o formă modificată a 

pelagianismului, care a fost răspândită în Biserică după Au-

gustin. Datorită influenței lui Augustin, Biserica a respins la 

început pelagianismul, dar mai târziu s-a compromis și a în-

ceput să răspândească învățătura denumită semi-pelagia-

nism. Semi-pelagianismul este și astăzi învățătura teologică 

oficială a Bisericii Romano-Catolice. 

Semi-pelagianismul afirmă că păcatul și căderea lui 

Adam au avut un efect asupra descendenților acestuia și că 
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ei se nasc păcătoși. Cu toate acestea, semi-pelagianismul 

susține că efectul căderii lui Adam nu înseamnă că oamenii 

sunt total depravați sau morți în păcat, ci că ei sunt doar bol-

navi de păcat. Cu alte cuvinte, omul mai are ceva abilitate de 

a face binele, la fel cum un bolnav are încă putere să se ajute 

pe sine. Semi-pelagianismul susține că omul este atât de bol-

nav în păcat, încât, chiar dacă poate face ceva bine, el nu 

poate în realitate să se mântuiască pe sine. Cu toate acestea, 

fără harul mântuitor, el este totuși capabil să facă fapte bune 

și să câștige o anumită favoare înaintea lui Dumnezeu (lucru 

cunoscut în Biserica Romano-Catolică sub numele de doc-

trina faptelor bune meritorii). Dumnezeu îi ajută pe oameni 

să facă binele prin a le da tuturor „harul preliminar”, adică 

harul care face posibil ca ei să facă binele și să câștige merite 

fără a fi primit harul mântuitor. 

3. Arminianismul 

Arminianismul constituie o versiune ulterioară a semi-

pelagianismului, care s-a răspândit în cercurile protestante. 

Asemenea pelagianismului, el este denumit după omul care 

l-a predicat la început, Jacobus Arminius. Canoanele de la 

Dort au fost scrise tocmai ca replică la această erezie. Pentru 

a căpăta o înțelegere bună arminianismului, ar trebui să con-

sultăm secțiunile Canoanelor care conțin respingerea erori-

lor. Arminianismul este diferit de pelagianism doar în 

această privință: el respinge ideea că oamenii pot face tot fe-

lul de fapte bune meritorii, dar susține că există un singur 
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lucru bun pe care ei îl pot face prin puterile lor, anume fapta 

bună de a-L alege pe Hristos sau de a crede în El. Cu alte 

cuvinte, învățătura principală a arminianismului este că 

omul are o voință liberă și că el nu este rob față de păcat în 

totalitate. El afirmă că voința omului este împiedicată de pă-

cat, dar că Dumnezeu le dă har tuturor oamenilor, într-o 

cantitate suficientă pentru a îndepărta aceste piedici, așa în-

cât oamenii pot, prin puterea lor, să aleagă dacă vor să fie de 

partea lui Dumnezeu sau împotriva Lui. Așadar, diferența 

dintre semi-pelagianismul romano-catolic și arminianismul 

protestant este că, în semi-pelagianism, mântuirea este a 

aceluia care aleargă (lucrează), pe când în arminianism este 

a aceluia care dorește (alege) (Romani 9:16). În niciunul din-

tre cele două cazuri ea nu este mântuirea lui Dumnezeu, care 

are milă.  

Arminianismul este, în esență, credința majorității 

creștinilor de astăzi. De exemplu, întreaga teologie a „deci-

ziilor pentru Hristos”, a „acceptării lui Hristos” sau a „des-

chiderii inimii față de Hristos”, chemările la altar și predica-

rea de tipul „Isus bate la ușă”, pleacă de la prezumția că omul 

păstrează încă o anumită abilitate și libertate a voinței, și că 

poate face ceva pentru a fi mântuit. De aceea, credința nu 

este un dar de la Dumnezeu, ci o faptă bună a omului. 

Nu este greu să înțelegem că nu aceasta este doctrina 

depravării totale. Acest lucru nu este pur și simplu o chesti-

une doctrinară abstractă. Această învățătură, printre altele, 
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schimbă însăși caracterul predicării Evangheliei așa încât 

aceasta devine mai degrabă o încercare de a Îl vinde pe Hris-

tos oamenilor și de a-i convinge să Îl accepte prin liberul lor 

arbitru, în loc să fie propovăduirea gloriei și harului lui Dum-

nezeu. 

4. Învățătura despre harul comun  

Învățătura despre un har comun al lui Dumnezeu res-

pinge la rândul ei doctrina depravării totale. Aceasta admite 

că omul nu are nicio putere să facă ceea ce este denumit bi-

nele mântuitor, adică binele de a-L alege pe Dumnezeu, pe 

Hristos și mântuirea. Ea spune, totuși, că există un anumit 

har al lui Dumnezeu dat tuturor oamenilor, chiar și celor ne-

mântuiți, care face posibil ca aceștia să facă ceea ce este de-

numit „binele civil”. Se presupune că binele civil se referă la 

acțiuni care nu au nicio valoare mântuitoare, însă, cu toate 

acestea, ele sunt bune înaintea lui Dumnezeu prin faptul că 

promovează decența și ordinea în societate, și că le permite 

oamenilor să trăiască în pace și armonie între ei. Alături de 

aceasta, doctrina harului comun susține în mod uzual că 

există o lucrare universală a Duhului Sfânt în inimile tuturor 

oamenilor, care face posibil ca aceștia să facă acest bine și 

care îi împiedică să fie pe cât de răi ar putea fi. 

În realitate, această învățătură nu este cu nimic diferită 

de arminianismul care spune că există ceva bun în om. Dife-

rența poate fi foarte neînsemnată. Aici se referă doar la binele 



CAPITOLUL 2. DEPRAVAREA TOTALĂ  83 

civil, dar și acesta este socotit ca un lucru bun în sens absolut. 

Evident, dacă omul poate face orice lucru bun, el n-ar trebui 

să fie totalmente rău. Trebuie subliniat de asemenea că 

această învățătură ratează să ia în considerare faptul că o 

faptă bună nu poate fi judecată doar prin acțiunea exterioară. 

Cel mai important lucru nu este actul în sine, ci motivația care 

stă în spatele lui. Dacă el nu este făcut pentru gloria lui Dum-

nezeu și prin credință, este un păcat, iar Dumnezeu îl urăște 

(Proverbe 21:4; Isaia 66:2-3; Maleahi 2:11-13). 

5. Învățătura despre oferta liberă a Evangheliei  

Această învățătură foarte răspândită susține că predi-

carea Evangheliei constituie o ofertă bine intenționată din 

partea lui Dumnezeu și adresată tuturor celor ce o aud. În 

ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, El dorește mântuirea lor și 

chiar le-o oferă prin Evanghelie, așa cum se pretinde. 

Dincolo de faptul că Scripturile nu vorbesc nici măcar 

o singură dată despre Evanghelie ca fiind o ofertă la mântu-

ire, și de inconsecvența de a crede acest lucru și în același 

timp să spui că Dumnezeu nu dorește din veșnicie mântuirea 

tuturor celor care aud Evanghelia, există faptul că o ofertă, 

ca să aibă sens, trebuie făcută oamenilor care au o anumită 

putere să o accepte sau să o refuze.  

Dacă omul are vreo putere să răspundă unei oferte a 

harului în Evanghelie, el nu poate fi total depravat. O ofertă 

de ajutor făcută unui om mort este lipsită de sens, iar o 
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ofertă de a învăța o maimuță cum să rezolve probleme de 

fizică n-ar fi decât o batjocură. 

Lucrarea lui Dumnezeu nu este nici lipsită de sens și 

nici batjocoritoare. Răspunsul multora față de această di-

lemă constă în a spune că Dumnezeu le dă tuturor oamenilor 

care aud Evanghelia un fel de har pregătitor, sau harul co-

mun (o altă versiune a acelei doctrine), pentru a face o astfel 

de alegere, însă această abordare înseamnă doar întoarcerea 

la vechea doctrină romano-catolică și o respingere a adevă-

rului biblic care spune că harul este întotdeauna mântuitor 

și irezistibil. 

6. Liberul arbitru  

Mulți creștini din zilele noastre cred că omul are o vo-

ință liberă, că el este capabil să aleagă între bine și rău, între 

Dumnezeu și diavolul, între mântuire și condamnare.  

Aceasta este învățătura elementară a arminianismului, 

dar este suficient de importantă pentru a fi menționată se-

parat. Ea nu este, de altfel, foarte diferită nici de ideea că 

Evanghelia constituie o ofertă a harului. Această libertate a 

voinței, potrivit celor care cred în ea, poate fi limitată, așa 

încât păcătosul nu poate face nimic altceva decât o alegere 

necesară. Dumnezeu trebuie să facă restul.  

Totuși, ea îi atribuie omului decăzut o anumită abili-

tate de a face bine, indiferent cât de limitată sau de măruntă 

ar fi acea abilitate. De aceea, liberul arbitru și depravarea 
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totală nu sunt doar incompatibile, ci și învățături opuse una 

alteia. 

7. Depravarea absolută 

Unii fac o deosebire între ceea ce ei denumesc depra-

varea totală și un lucru pe care ei îl denumesc depravarea 

absolută. Ei spun că depravarea absolută este doctrina pe 

care noi am descris-o: că omul este totalmente rău, fără 

vreun bine sau posibilitatea de a găsi ceva bun în el. Potrivit 

acestora, doctrina depravării totale nu este nici calvinistă și 

nici biblică. Depravarea totală, după opinia lor, înseamnă că 

oamenii sunt răi în orice parte a ființei lor – inimă, suflet, 

minte și putere – nu complet răi în orice parte.  

Un autor folosea exemplul câtorva picături de cerneală 

din apă. Fiecare picătură este decolorată, dar niciuna nu este 

complet neagră. Se presupune că aceasta înseamnă deprava-

rea totală și învățătura Scripturii.  

Dincolo de faptul că această gândire este un simplu so-

fism (la urma urmei, care este diferența între total și abso-

lut?), nu se poate spune că aceasta este doctrina depravării 

totale, întrucât depravarea aceasta nu este totală. Ea nu este 

nici doctrina depravării care a fost predicată de bisericile re-

formate și prezbiteriene de la vremea Reformei încoace. 

Dacă se referă la ceva, depravarea absolută se referă la de-

pravarea îngerilor decăzuți, pentru care nu există nicio spe-

ranță a mântuirii. 
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F. IMPORTANȚA PRACTICĂ  

Există multe implicații practice ale doctrinei depravă-

rii totale. Este important să vedem câteva dintre aceste im-

plicații, așa încât să fim convinși că această doctrină nu con-

stituie un simplu lucru abstract și că dezbaterea legată de ea 

nu este inutilă. 

1. Depravarea totală și pocăința  

Cea mai importantă implicație practică a depravării to-

tale pentru fiecare creștin este că a cunoaște această doctrină 

ne conduce la adevărata pocăință de păcat.  

Doar dacă înțelegem că n-avem nicio bunătate în noi și 

că suntem cu totul fără speranță, doar atunci vom fi în măsură 

să conștientizăm gravitatea păcatului nostru și să îl deplân-

gem așa cum ar trebui. Atâta vreme cât credem că ar exista 

cea mai mică doză de bunătate în noi, nu vom fi înclinați să 

ne gândim la păcatele noastre sau să le mărturisim înaintea 

lui Dumnezeu. 

Și contrariul este adevărat. Nimeni nu își mărturisește 

păcatele zilnic înaintea lui Dumnezeu și nu le deplânge dacă 

nu înțelege cu adevărat depravarea totală, chiar dacă poate 

să se considere calvinist.  

Fără îndoială, se poate spune că dovada credinței noas-

tre în depravarea totală ține de atitudinea noastră față de 

păcatele noastre. 
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2. Depravarea totală și disciplina părintească  

În familiile noastre, ceea ce motivează disciplina cre-

dincioasă a copiilor noștri este doctrina depravării totale. 

Atunci când le acoperim constant păcatele și le trecem cu ve-

derea, aducând scuze pentru ele și când nu ne disciplinăm 

copiii așa cum ar trebui, acest lucru se petrece pentru că noi 

nu luăm în seriozitate păcatul lor. Dacă nu tratăm păcatele 

lor cu seriozitate, acest lucru se datorează doar faptului că 

eșuăm să vedem că ei sunt total depravați. 

Biblia face această legătură între depravarea copiilor 

noștri și necesitatea disciplinei creștine părintești în pasaje 

precum Proverbe 23:13-14: „Nu cruța copilul de mustrare, 

căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nu-

iaua, îi scoți sufletul din locuința morților”. Este clar că doar 

părintele care crede cu adevărat că, aflat în păcatele sale, co-

pilul lui este pe drumul către Iad va fi în măsură să pri-

mească aceste versete din Cuvântul lui Dumnezeu și să as-

culte de ele. 

3. Depravarea totală și Evanghelia 

În biserică și pe terenul de misiune, doar predicarea 

credincioasă a depravării totale va convinge păcătosul de ne-

voia Crucii și se va asigura în același timp că toată gloria 

pentru mântuirea lui Îi este atribuită lui Dumnezeu. Noi toți 

cunoaștem din propria experiență că, atâta vreme cât consi-

derăm că avem vreo putere, merite sau resurse proprii, nu 
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ne îndreptăm după ajutor la Hristos așa cum ar trebui, și că 

nici păcătosul neconvertit nu va face acest lucru, atâta timp 

cât i se spune că are vreo vrednicie sau bunătate în persoana 

lui. De asemenea, în măsura în care doctrina depravării to-

tale este neglijată în predicare și în măsura în care anumite 

lucruri îi sunt atribuite păcătosului, onoarea și gloria lui 

Dumnezeu ca singurul Mântuitor Îi sunt furate. 

De aceea, doctrina depravării totale nu poate fi nicio-

dată o învățătură periculoasă în predicarea adevăratei Evan-

ghelii, așa cum își imaginează unii, ci ea este o parte inte-

grantă a Evangheliei. Uimirea cu privire la depravarea noas-

tră și cu privire la mântuirea prin har merg mână în mână. 

Nu putem să o mărturisim pe una fără cealaltă. 

4. Depravarea totală și separarea de lume 

În lume și în relația cu oamenii răi, doar adevărul de-

pravării totale ne va motiva să păstrăm separarea noastră 

spirituală de lume (lucru denumit uneori prin termenul „an-

titeză”).  

Dacă credem că există vreun lucru bun în cei necredin-

cioși, nu vom vedea niciun motiv să ne separăm de ei. Doar 

atunci când conștientizăm că ei sunt „fărădelege”, „întune-

ric”, „fiii lui Belial”, „păgâni” și „idolatri” vom lua în serios 

chemarea de a „ieși din mijlocul lor și de a ne despărți de ei” 

(2 Corinteni 6:14-17). Atunci și doar atunci vom conștientiza 

că nu există nicio posibilitate de a colabora cu ei (2 Cronici 
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19:2), de a face legături de căsătorie cu ei (2 Corinteni 6:14) 

sau de a avea părtășie cu ei (Efeseni 5:11).  

Unele dintre implicațiile acestei doctrine sunt de o de-

osebită importanță pentru viețile noastre. Am face bine să 

vedem în ele importanța atașamentului față de această doc-

trină fără compromis sau neglijență. 

G. RELAȚIA CU CELELATE PATRU                                 

PUNCTE ALE CALVINISMULUI  

Între acest prim punct și celelalte patru puncte există 

o relație strânsă. Există unii care se consideră calviniști în 

trei sau patru puncte, și unii chiar susțin într-o anumită mă-

sură aceste adevăruri, dar, în final, cele cinci puncte sunt 

atât de strâns legate unul de celălalt încât este imposibil să îl 

susții pe vreunul dintre ele în mod consecvent fără să le sus-

ții pe toate. 

În acest caz, relația este următoarea: doctrina depra-

vării totale face din harul suveran singura cale posibilă de 

mântuire. Ea necesită o alegere necondiționată, nedepinzând 

de faptele sau vrednicia omului; o ispășire care nu doar face 

mântuirea posibilă pentru toți oamenii, ci îi mântuiește în 

mod real pe cei pe care Dumnezeu i-a ales; și un har atât de 

puternic, încât este complet irezistibil și îi mântuiește în chip 

desăvârșit pe cei care îl primesc, astfel că ei sunt păstrați și 

perseverează până la sfârșit. 
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3 
ALEGEREA                                         

NECONDIȚIONATĂ 

Doctrina alegerii necondiționate este cel de-al doilea 

dintre cele cinci puncte ale calvinismului. Ea este reprezentată 

de litera U din acronimul TULIP. Alegerea și reprobarea con-

stituie cele două părți ale doctrinei mai largi a predestinării. 

Doctrina predestinării a fost prezentată ca fiind inima 

Evangheliei. Acest lucru este adevărat. Evanghelia este ves-

tea bună a mântuirii, iar cei care sunt mântuiți sunt cei pe 

care Dumnezeu i-a predestinat la mântuire, anume cei aleși. 

Evanghelia prezintă suferințele și moartea lui Isus Hristos 

pentru păcătoși nevrednici, dar Hristos a murit doar pentru 

acei păcătoși nevrednici care au fost aleși de Dumnezeu. 

Evanghelia îi cheamă pe oameni la credința în Isus Hristos, 

dar credința este produsă doar în inimile celor aleși. Predi-

carea Evangheliei este mijlocul prin care Biserica este adu-

nată din lume. Cei care sunt membrii Bisericii – membri au-

tentici ai Bisericii înaintea lui Dumnezeu – constituie cei 

aleși. 
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Este imperativ ca fiecare credincios să aibă o bună în-

țelegere a predestinării. Există multă ignoranță și confuzie 

în zilele noastre în legătură cu această doctrină. Dincolo de 

asta, există numeroase forme corupte și respingeri ale aces-

tei doctrine în locuri în care, istoric, ea a fost mărturisită. 

Sunt mulți cei care abandonează această doctrină pentru că 

ei sunt amăgiți să presupună că ea este o invenție a unor 

teologi iscusiți și că nu ar fi o învățătură a Scripturii. Alții, 

care vor recunoaște că predestinarea este predicată în Biblie, 

consideră că este o doctrină de o importanță prea mică din 

punct de vedere practic pentru biserică. Acești oameni gre-

șesc grav! Trebuie să conștientizăm că doctrina predestinării 

(alegerea și reprobarea) este prezentată clar în Cuvântul lui 

Dumnezeu și trebuie să fim convinși că ea este o doctrină de 

cea mai mare valoare practică pentru creștini. 

Suntem și noi în asentimentul lui Jean Calvin, care spu-

nea:  

„Cei care vor să strige la noi pot să facă acest lucru oricât 

își doresc. Noi vom vesti și mai tare, cu toată puterea vo-

cilor noastre, doctrina pe care o susținem privitoare la 

alegerea necondiționată de către Dumnezeu, văzând că 

doar prin aceasta cei credincioși pot înțelege ce mare este 

bunătatea lui Dumnezeu, care i-a chemat eficace la mân-

tuire… Dar acum, dacă nu ne rușinăm cu adevărat de 

Evanghelie, este necesar să recunoaștem ceea ce se 

afirmă aici în mod deschis: că Dumnezeu, prin voia Lui 

bună și veșnică… i-a rânduit la mântuire pe cei pe care a 
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găsit plăcut să îi rânduiască, respingându-i pe toți cei-

lalți”.4 

Predestinarea constituie hotărârea veșnică a lui Dum-

nezeu, dinainte de întemeierea lumii (pre-) cu privire la des-

tinul veșnic (destinația) tuturor creaturilor Sale raționale și 

morale: oamenii, îngerii și demonii. Mulți oameni devin de-

ranjați când se menționează cuvântul predestinare, dar 

acesta nu este vreun monstru hidos inventat de teologi care 

au depășit măsura. Biblia ne învață predestinarea. 

Termenul grec din care este derivat cuvântul „predes-

tinare” se găsește de șase ori în Noul Testament. Îl găsim 

folosit de două ori de către apostolul Pavel în Romani 8:29-

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

hotărât [predestinat, lit. KJV] mai dinainte să fie asemenea 

chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre 

mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte 

[predestinat, lit. KJV], i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a 

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

cotit neprihăniți, i-a și proslăvit”. În Efeseni 1:5, apostolul 

Pavel descrie alegerea făcută de Dumnezeu prin cuvintele 

următoare: „ne-a rânduit mai dinainte [predestinat, lit. KJV] 

să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii 

Sale”. Apoi citim despre Hristos în Efeseni 1:11 că „în El am 

fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte [pre-

destinați, lit. KJV], după hotărârea Aceluia, care face toate 

 
4 Calvin, „Eternal Predestination of God”, 31. 
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după sfatul voii Sale”. Termenul predestinare se găsește de 

asemenea în Faptele Apostolilor 4:28, unde este tradus prin 

expresia „hotărât mai dinainte”. Apostolul Petru spune aici 

că răstignirea lui Hristos și rolul jucat în aceasta de ticăloșii 

Irod și Ponțiu Pilat erau predestinate de Dumnezeu. În acel 

context, el afirmă în versetul 28 că acești guvernatori răi au 

conlucrat „ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte [predesti-

nase, lit. KJV] mâna Ta și sfatul Tău”.  

În 1 Corinteni 2:7, termenul predestinat este tradus 

prin „a rândui”: „Noi propovăduim înțelepciunea lui Dum-

nezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise [pre-

destinase, lit. KJV] Dumnezeu, spre slava noastră, mai îna-

inte de veci”. Aici, Pavel ne învață că întreg planul mântuirii 

a fost predestinat de Dumnezeu. 

Credința reformată afirmă doctrina biblică a „dublei 

predestinări”, adică nu doar alegerea, ci și reprobarea. Ale-

gerea de către Dumnezeu a oamenilor în Isus Hristos este 

selectivă și preferențială. Nu toți oamenii sunt aleși de Dum-

nezeu și rânduiți la mântuire. În realitate, mulți sunt excluși 

și respinși. Folosind modalitatea de descriere din Canoanele 

de la Dort, I, Articolul 15, „Sfânta Scriptură accentuează cu 

totul special acest har veșnic și nemeritat al alegerii noastre 

și ni-l face tot mai clar prin aceea că ea aduce mărturie faptu-

lui că nu toți oamenii au fost aleși, ci ne spune că unii n-au 

fost aleși, sau au fost trecuți cu vederea în alegerea veșnică 

făcută de Dumnezeu”. Aceasta este învățătura reprobării, 
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despre care vom discuta mai în detaliu la subcapitolul B. Res-

tul acestui capitol va ilustra în detaliu suveranitatea lui 

Dumnezeu în predestinare (alegere și reprobare). 

A. DOCTRINA ALEGERII  

Prin alegere, noi ne referim la alegerea veșnică făcută 

de Dumnezeu a anumitor indivizi, în mod specific, alegere 

care este în Isus Hristos și spre mântuire. 

În Scriptură există multe referințe la alegerea făcută 

de Dumnezeu. Domnul Isus însuși este Cel care afirmă în 

Matei 22:14: „mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși”. În 

Romani 11:5, apostolul Pavel scrie: „Tot așa, și în vremea de 

față, este o rămășiță datorită unei alegeri, prin har”.  

Același apostol scrie în Efeseni 1:4, „În El, Dumnezeu 

ne-a ales înainte de întemeierea lumii”. În Coloseni 3:12, el 

îi cheamă pe credincioși „ca niște aleși ai lui Dumnezeu, 

sfinți și preaiubiți, să se îmbrace cu o inimă plină de îndu-

rare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă 

răbdare”. În Tit 1:1, referința se face la „… credința aleșilor 

lui Dumnezeu”. Apostolul Petru scrie în 1 Petru 2:9: „Voi însă 

sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam 

sfânt”. Iar în 2 Petru 1:10, el îi îndeamnă pe creștini astfel: 

„De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți che-

marea și alegerea voastră”. Iată care sunt trăsăturile funda-

mentale ale alegerii:  



96 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

1. Decretivă  

Alegerea este un decret, o hotărâre sau o alegere făcută 

de Dumnezeu. Dumnezeu alege, iar El alege pe cine dorește. 

Alegerea este parte din sfatul și voia lui Dumnezeu. În Ro-

mani 8:29-30 citim că, „pe aceia, pe care [Dumnezeu] i-a cu-

noscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte [predesti-

nat]”. În Efeseni 1:4 scrie, „Dumnezeu ne-a ales”. Efeseni 1:11 

afirmă că „în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți 

mai dinainte [predestinați], după hotărârea Aceluia [Dum-

nezeu], care face toate după sfatul voii Sale”.  

2. Personală  

Alegerea este făcută de Dumnezeu cu privire la anumiți 

indivizi în mod specific. Alegerea nu este o hotărâre vagă și 

nedefinită a lui Dumnezeu, care doar stabilește că va exista 

mântuire, și ea nu este nici o decizie din partea lui Dumne-

zeu de a salva pur și simplu o masă de ființe omenești. Dim-

potrivă, alegerea constă în hotărârea lui Dumnezeu de a 

mântui anumite persoane.  

Efeseni 1:4 ne învață că „Dumnezeu ne-a ales înainte 

de întemeierea lumii”. În Ioan 15:16, Isus spune: „Nu voi M-

ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit”. În 

Romani 9:11-13, apostolul Pavel ne arată că Iacov, o persoană 

specific identificată, a fost aleasă de Dumnezeu, pe timp ce 

Esau, o persoană la fel de clar identificată, nu a fost aleasă 

de Dumnezeu. 



CAPITOLUL 3. ALEGEREA NECONDIȚIONATĂ  97 

3. Eternă 

Alegerea este alegerea veșnică de către Dumnezeu a 

anumitor persoane. Alegerea nu are loc în timp și istorie, ca 

răspuns al lui Dumnezeu față de acțiunile oamenilor, ci ea 

este una veșnică. Din nou, îl putem cita pe Pavel în Efeseni 

1:4: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 

ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui”. Apostolul Ioan 

vorbește în Apocalipsa 17:8 despre cei „ale căror nume n-au 

fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții”.  

4. Spre mântuire 

Scopul alegerii este mântuirea acelor persoane pe care 

Dumnezeu le-a ales din veșnicie. Aceștia nu sunt aleși doar 

pentru a căpăta anumite privilegii temporare și pământești, 

ci ei sunt aleși spre mântuire în sine. În Romani 8:30, cei 

care sunt predestinați sunt socotiți neprihăniți (adică au pă-

catele iertate iar neprihănirea lui Hristos le este atribuită) și 

sunt glorificați (adică merg în cer). Pavel ne învață în Efeseni 

1:5 că noi suntem predestinați ca „să fim înfiați prin Isus 

Hristos”. În Apocalipsa 17:8, se spune despre aleși că numele 

lor sunt scrise în cartea vieții, adică viața veșnică, viața cu 

Dumnezeu în perfecțiunea cerurilor noi și a pământului nou. 

5. Prin har 

Faptul că o persoană este aleasă de Dumnezeu nu se 

datorează vreunui lucru care ține de acea persoană, ci doar 

harului necondiționat și nemeritat al lui Dumnezeu. Cauza 
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alegerii nu se găsește în niciun caz în cei care sunt aleși, ci 

doar în voia lui Dumnezeu, Cel care alege. Cei care sunt aleși 

nu sunt cu nimic diferiți sau mai buni decât cei care nu sunt 

aleși. Toți oamenii, așa cum am arătat clar în capitolul ante-

rior, sunt, prin natura lor, morți în păcate și greșeli. Faptul 

că unii oameni, spre deosebire de alții, sunt aleși de Dumne-

zeu spre mântuire trebuie pus în întregime pe seama harului 

lui Dumnezeu. Pavel scrie în Efeseni 2:8 că „prin har ați fost 

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

darul lui Dumnezeu”. În Romani 11:5, el vorbește despre „o 

rămășiță datorită unei alegeri, prin har”. 

6. Necondiționată 

Dacă alegerea este prin har, rezultă că ea trebuie să fie 

de asemenea necondiționată. Dacă alegerea se datorează 

doar harului lui Dumnezeu, ea nu este condiționată de vreun 

lucru pe care omul ar trebui să îl facă sau a ceea ce el este. 

Acest lucru este un element crucial! Există mulți oameni care 

pretind că susțin alegerea biblică, dar ei resping adevărul 

alegerii prin faptul că fac ca aceasta să fie condiționată. 

Aceasta a fost învățătura falsă privitoare la alegere pe care 

arminienii au propus-o la Sinodul de la Dordt. Arminienii au 

pretins că ei cred în alegere, dar alegerea pe care ei o predi-

cau era o alegere condiționată. Potrivit perspectivei lor, 

Dumnezeu a privit din veșnicie în viitor și a văzut cine aveau 

să fie cei care vor crede în El și care Îl vor alege. Ca urmare 

a acestui fapt, Dumnezeu i-a ales pe aceștia ca popor al Său. 
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Alegerea a devenit actul alegerii de către Dumnezeu al ace-

lora care Îl aleseseră mai întâi pe El. Totuși, această concep-

ție a alegerii nu poate trece testul Scripturii. Vorbind despre 

alegerea făcută lui Iacov și despre respingerea lui Esau de 

către Dumnezeu, Pavel scrie în Romani 9:11: „Căci, măcar că 

cei doi gemeni nu se născuseră încă, și nu făcuseră nici bine 

nici rău, - ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a 

lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci 

prin Cel ce cheamă”. Domnul Isus predică alegerea necondi-

ționată în cel mai clar limbaj în pasaje precum Ioan 15:16: 

„Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am 

rânduit”. Isus nu voia să spună aici că noi nu Îl alegem. Noi 

Îl alegem pe Isus Hristos. Noi dorim mântuirea. Noi Îl ur-

măm intenționat pe El, ca ucenici ai Lui. Dar preocuparea lui 

Isus de aici ține de acela care alege mai întâi și a cărui alegere 

este decisivă. Învățătura Lui din Ioan 15:16 este că noi Îl ale-

gem pe El doar ca rezultat al alegerii noastre de către El. 

Faptul că noi Îl alegem nu este motivul pentru care El ne 

alege. Dimpotrivă, alegerea noastră de către El este explica-

ția pentru care noi Îl alegem. Alegerea noastră de către El nu 

este dependentă de alegerea Lui de către noi, ci alegerea Lui 

de către noi este dependentă de alegerea noastră de către El.  

Biblia ne învață alegerea necondiționată și atunci când 

prezintă adevărul că faptele noastre bune, credința și pocă-

ința nu constituie cauza sau motivul pentru care Dumnezeu 

ne-a ales, ci rodul, rezultatul și dovada alegerii noastre. 
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Multe pasaje ale Scripturii stabilesc această relație între ale-

gerea făcută de Dumnezeu și faptele noastre. În Ioan 15:16, 

Isus spune că El ne-a ales nu pentru că noi am demonstrat 

rod, ci pentru ca noi să mergem și să aducem mult rod. Pavel 

scrie în Efeseni 1:4 că Dumnezeu nu ne-a ales datorită sfin-

țeniei noastre, ci „ca să fim sfinți și fără prihană”. El scrie în 

Efeseni 2:10: „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți 

în Hristos Isus pentru [nu „datorită”] faptele bune, pe care 

le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”. 

Nu doar că aici ni se spune că suntem aleși pentru faptele 

bune, ci se și adaugă afirmația că aceste fapte au fost ele în-

sele rânduite mai dinainte de Dumnezeu pentru noi.  

7. În Isus Hristos  

Deși nu există în cei aleși niciun temei pentru alegerea 

făcută de Dumnezeu, există un temei al alegerii lor. Acel te-

mei se găsește doar în Isus Hristos și în suferințele și moar-

tea Lui, ca Fiul lui Dumnezeu. Temeiul alegerii noastre de 

către Dumnezeu nu ține de vrednicia noastră, ci de vrednicia 

lui Hristos. El nu stă în faptele noastre, ci în lucrarea lui Hris-

tos. Există un temei al alegerii de către Dumnezeu a acelora 

care sunt în ei înșiși păcătoși depravați total și vinovați. Acea 

bază a alegerii lor, după cum este valabil cu întreaga lor 

mântuire, este Isus Hristos. Noi citim în Efeseni 1:4 că „în El 

[Hristos], Dumnezeu ne-a ales”. Iar în versetul 5 al aceluiași 

capitol, Pavel spune: „ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos”. 
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B. DOCTRINA REPROBĂRII 

Asemenea alegerii, reprobarea constituie un decret 

veșnic al lui Dumnezeu. Potrivit acestui decret, Dumnezeu 

rânduiește anumite persoane în mod specific la destinul veș-

nic al respingerii și condamnării în Iad. Cei care sunt astfel 

reprobați își merită această pedeapsă pentru care sunt rân-

duiți, datorită necredinței lor și a altor păcate, căci Dumne-

zeu nu le datorează acestora mântuirea, după cum nu o da-

torează de altfel nimănui. 

Reprobarea dovedește suveranitatea lui Dumnezeu în 

mântuire prin faptul că El face ceea ce dorește cu ființele pe 

care El le-a creat. În și prin ei înșiși, cei reprobați nu sunt 

mai răi decât cei aleși. Toți oamenii sunt vrednici de aceeași 

pierzare înaintea lui Dumnezeu.  

Explicația finală a alegerii unora de către Dumnezeu și 

a reprobării altora se găsește în buna Sa plăcere suverană. 

Isus spune: „Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu 

cale” (Matei 11:26). Nu putem merge dincolo de această afir-

mație, motiv pentru care noi, ființele omenești, trebuie să ne 

plecăm în fața acestui adevăr revelat. Teoretic, Dumnezeu i-

ar fi putut mântui pe toți oamenii (căci El are puterea de a 

face aceasta), sau El ar fi putut să aleagă să nu mântuiască 

pe nimeni (căci nu are nicio obligație de a-l mântui pe vreun 

om). Totuși, El nu a făcut nici una, nici cealaltă. Dumnezeu 

a ales să-i mântuiască pe unii și să-i excludă pe alții. 
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Prima dovadă în sprijinul reprobării este termenul 

grec inspirat de Duhul Sfânt în Noul Testament, care este 

tradus prin „ales”. Acel termen grec înseamnă literalmente 

„a alege din”, nu doar „a alege”. Acest lucru implică în mod 

clar reprobarea. Dacă aleșii lui Dumnezeu sunt selectați din 

totalitatea rasei omenești decăzută, rezultă că există alții din 

aceeași populație din care cei aleși au fost selectați. Acești 

alții nu au fost aleși; ei sunt non-aleși sau reprobați. 

De asemenea, veridicitatea reprobării decurge în mod 

necesar din alegere. Până și vrăjmașii doctrinei predestinării 

au recunoscut acest lucru. Ei au îndreptat în mod repetat de-

getul în mod acuzator, afirmând că reprobarea constituie 

doar o deducție logică făcută din adevărul alegerii, o deduc-

ție logică, spun ei, care nu este în mod necesar în armonie 

cu realitatea. Noi dorim să arătăm că reprobarea nu este 

doar o simplă implicație logică a alegerii, ci ea constituie în-

vățătura expresă a Scripturii, așa cum credința reformată a 

susținut dintotdeauna. Desigur că reprobarea decurge logic 

din adevărul alegerii. Nimeni nu poate susține consecvent 

alegerea fără a recunoaște în același timp reprobarea. Ni-

meni nu poate respinge reprobarea fără a respinge în același 

timp și alegerea. Întrucât alegerea este actul lui Dumnezeu 

de a alege anumite persoane specifice, particulare, rezultă că 

există unii care nu sunt astfel aleși de Dumnezeu. Cei care 

resping reprobarea, dar fac un anume efort de a susține to-

tuși alegerea, sunt forțați să predice o alegere potrivit căreia 
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Dumnezeu îi alege pe toți oamenii și dorește mântuirea tu-

turor oamenilor. Totuși, din aceasta rezultă că nu mai există 

nicio alegere specifică. Motivul, spun ei, pentru care unii oa-

meni se deosebesc de ceilalți prin faptul că ei sunt în final 

mântuiți ține de acești oameni, de voința lor liberă și de fap-

tele lor bune. Astfel, aspectul necondiționat al alegerii este 

abandonat. Alegerea nu mai este actul harului electiv al lui 

Dumnezeu. Istoria ne-a demonstrat de asemenea – dacă oa-

menii vor să-și deschidă ochii! – că respingerea reprobării 

constituie în mod inerent un atac la adresa alegerii necondi-

ționate și o respingere a acesteia.                     

C. DOVEZI BIBLICE ÎN SPRIJINUL ALEGERII  

Referințele biblice făcute la Biserică, un grup de oa-

meni pe care Dumnezeu îi mântuiește, se găsesc peste tot în 

Biblie. 

1. Vechiul Testament  

Exemplul clar al alegerii în Vechiul Testament îl vedem 

în alegerea poporului Israel de către Dumnezeu.  

Spre deosebire de toate celelalte națiuni, Dumnezeu a 

ales ca Israel să fie poporul Său: 

a. Deuteronom 7:6: „Căci tu ești un popor sfânt pentru 

Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a 

ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe 

fața pământului”.  
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b. 1 Împărați 3:8: „Robul Tău este în mijlocul poporului 

pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici 

socotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui”.  

c. Psalmii 105:6: „sămânță a robului Său Avraam, copii ai 

lui Iacov, aleșii Săi!”  

d. Psalmii 132:13: „Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca 

locuință a Lui”.  

e. Isaia 41:8: „Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care 

te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul Meu”.  

f. Isaia 45:4: „Din dragoste pentru robul Meu Iacov și pen-

tru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit 

cu bunăvoință, înainte ca tu [regele Cir] să Mă cunoști”.  

2. Noul Testament  

a. Matei 22:14: „Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt 

aleși”.  

b. Matei 24:31: „El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița 

răsunătoare, și îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru 

vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”.  

c. Marcu 13:20: „Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele ace-

lea, nimeni n-ar scăpa; dar le-a scurtat din pricina celor 

aleși”.  

d. Luca 18:7: „Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor 

Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește 

față de ei?”  

e. Ioan 13:18: „Nu vorbesc despre voi toți; îi cunosc pe 

aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească 
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Scriptura, care zice: ,Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ri-

dicat călcâiul împotriva Mea’”.  

f. Ioan 15:16: „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales 

pe voi, și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, iar 

roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”.  

g. Ioan 17:9: „Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, 

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

Tăi”.  

h. Romani 8:28-30: „pe altă parte, știm că toate lucrurile 

lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dum-

nezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după 

planul Său. Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dina-

inte [iubit în Hristos], i-a și hotărât mai dinainte să fie 

asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi 

născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotă-

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

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

cotit neprihăniți, i-a și proslăvit”. 

i. Romani 8:33: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui 

Dumnezeu?”  

j. Romani 9:11-13: „Căci, măcar că cei doi gemeni nu se 

născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, - ca să 

rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumne-

zeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel 

ce cheamă, - i s-a zis Rebecii: ‚Cel mai mare va fi rob celui 

mai mic’, după cum este scris: ‚Pe Iacov l-am iubit, iar pe 

Esau l-am urât’”.  
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k. Romani 9:23: „să-Și arate bogăția slavei Lui față de 

niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte 

pentru slavă”.  

l. Romani 11:5: „Tot așa, și în vremea de față, este o ră-

mășiță datorită unei alegeri, prin har”.  

m. Romani 11:7: „Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat 

ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat; pe când ceilalți au 

fost împietriți”. 

n. Efeseni 1:3-5: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu 

tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, 

în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înteme-

ierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 

înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. 

o. Efeseni 1:11: „În El am fost făcuți și moștenitori, fiind 

rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face 

toate după sfatul voii Sale”.  

p. Coloseni 3:12: „Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumne-

zeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de 

îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu înde-

lungă răbdare”.  

q. 1 Tesaloniceni 1:4: „Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu 

alegerea voastră”. 

r. 1 Tesaloniceni 5:9: „Dumnezeu nu ne-a rânduit la mâ-

nie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus 

Hristos”.  
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s. 2 Tesaloniceni 2:13: „Noi însă, frați preaiubiți de Dom-

nul, trebuie să Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pen-

tru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mân-

tuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului”.  

t. 2 Timotei 2:10: „De aceea rabd totul pentru cei aleși, 

pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos 

Isus, împreună cu slava veșnică”.  

u. Tit 1:1: „Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus 

Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu”.  

v. 1 Petru 1:2: „aleși după știința mai dinainte a lui Dum-

nezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre asculta-

rea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos”.  

w. 1 Petru 2:9: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o pre-

oție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dum-

nezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile 

minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina 

Sa minunată”.  

x. 1 Petru 5:13: „Biserica aleasă cu voi, care este în Babi-

lon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu”.  

y. 2 Petru 1:10: „De aceea, fraților, căutați cu atât mai 

mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă 

faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată”.  

z. Apocalipsa 17:14: „Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul 

îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăra-

tul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care 

sunt cu El, de asemenea îi vor birui”.  
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3. Alegerea – specifică și particulară  

a. Deuteronom 7:6, 1 Împărați 3:8, Psalmii 105:6, 132:13, 

Isaia 41:8, 43:20, Faptele Apostolilor 13:17 și alte pasaje 

ale Scripturii care vorbesc despre alegerea Israelului de 

către Dumnezeu indică faptul că aceasta este specifică. 

Dumnezeu a ales Israelul spre deosebire de toate celelalte 

națiuni, pentru a fi poporul Lui.  

b. Ioan 15:16: „Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales 

pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă”.  

c. Romani 8:28-30: „știm că toate lucrurile lucrează împre-

ună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume, 

spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe 

aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai 

dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El 

să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe 

care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; 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”.  

d. Romani 9:11-13: „Căci, măcar că cei doi gemeni nu se 

născuseră încă și nu făcuseră nici bine nici rău, ca să ră-

mână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, 

prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce 

cheamă, s-a zis Rebecii: ‚Cel mai mare va fi rob celui mai 

mic’, după cum este scris: ‚Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau 

l-am urât’”.  

În pasajul biblic de mai sus, apostolul Pavel ne învață 

că Dumnezeu l-a ales pe Iacov, o persoană specifică și clar 

identificată. 
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e. Efeseni 1:4-5: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de în-

temeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea 

Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să 

fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”.  

f. Apocalipsa 13:8: „Și toți locuitorii pământului i se vor 

închina [fiarei, antihristul], toți aceia ale căror nume n-

au fost scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mi-

elului, care a fost junghiat”. 

În aceste versete, învățăm că există nume clare de oa-

meni care se găsesc în cartea vieții, persoane clar identifi-

cate, care sunt astfel alese de Dumnezeu. Pasajul de mai jos 

ne învață același adevăr.  

g. Apocalipsa 17:8: „Fiara, pe care ai văzut-o, era, și nu 

mai este. Ea are să se ridice din Adânc, și are să se ducă 

la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au 

fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor 

mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni”. 

4. Alegerea ca decret veșnic  

a. Efeseni 1:4: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înte-

meierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui...”  

b. 2 Tesaloniceni 2:13: „Noi însă, frați preaiubiți de Dom-

nul, trebuie să Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pen-

tru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mân-

tuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului”.  

c. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 
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după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”. 

d. Apocalipsa 17:8: „Fiara, pe care ai văzut-o, era, și nu 

mai este. Ea are să se ridice din Adânc, și are să se ducă 

la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au 

fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor 

mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni”.  

5. Alegerea spre mântuire  

a. Faptele Apostolilor 13:48: „Neamurile se bucurau când au 

auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți 

cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au crezut”.  

b. Romani 8:29-30: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut 

mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea 

chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut din-

tre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai di-

nainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și 

socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit nepri-

hăniți, i-a și proslăvit”.  

„Lanțul de aur al mântuirii” descris în Romani 8:29-30 

începe prin cunoașterea mai dinainte și predestinarea, și se 

sfârșește cu justificarea și glorificarea.  

c. Efeseni 1:5: „ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. 

d. 2 Tesaloniceni 2:13: „Noi însă, frați preaiubiți de Dom-

nul, trebuie să Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pen-

tru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mân-

tuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului”. 
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e. 2 Timotei 2:10: „De aceea rabd totul pentru cei aleși, 

pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos 

Isus, împreună cu slava veșnică”. 

6. Alegerea ca act al harului necondiționat  

a. Deuteronom 7:7: „Nu doar pentru că le întreceți la număr 

pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, 

căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele”.  

b. Ioan 1:13: „născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, 

nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”.  

c. Ioan 15:16: „Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales 

pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și 

roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”.  

d. Romani 9:11: „Căci, măcar că cei doi gemeni nu se năs-

cuseră încă, și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să ră-

mână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, 

prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce 

cheamă”.  

e. Romani 9:16: „Așadar, [mântuirea] nu atârnă nici de 

cine vrea [„liberul” arbitru al omului], nici de cine aleargă 

[faptele bune ale omului], ci de Dumnezeu, care are milă”.  

f. Romani 11:5: „Tot așa, și în vremea de față, este o ră-

mășiță datorită unei alegeri, prin har”.  

g. 1 Corinteni 1:27-29: „Dar Dumnezeu a ales lucrurile ne-

bune ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. 

Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de 

rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice 
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ale lumii, și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu 

sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni 

să nu se laude înaintea lui Dumnezeu”.  

h. Efeseni 2:8: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dum-

nezeu”.  

i. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”.  

7. Alegerea – cauza pocăinței, credinței și a faptelor bune  

Faptul că alegerea noastră este necondiționată, prin 

har, este un lucru indicat prin acele pasaje ale Scripturii care 

ne învață că pocăința, credința și faptele bune sunt rodul, nu 

cauza alegerii noastre. Nu pocăința, credința și faptele bune 

conduc la alegere, ci alegerea este cauza pocăinței, a credin-

ței și a faptelor bune. 

a. Ioan 15:16: „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales 

pe voi, și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, iar 

roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”.  

Isus ne învață clar că El ne-a ales și ne-a rânduit, nu 

datorită faptelor noastre bune („rodul”) pe care le-am făcut, 

ci pentru ca noi să facem la fapte bune. Faptele noastre bune 

nu constituie cauza alegerii noastre, ci scopul și rezultatul 

alegerii noastre. 
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b. Faptele Apostolilor 5:31: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a 

înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca 

să îi dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor”.  

Pocăința nu este o anumită lucrare care își găsește ori-

ginea în noi, o condiție pe care noi să o împlinim, devenind 

astfel vrednici ca Dumnezeu să ne aleagă. Dimpotrivă, pocă-

ința este un dar care ni se dă de la Hristos. Faptul că un om 

se pocăiește se datorează harului lui Dumnezeu, care lu-

crează pocăința în acel om. 

c. Faptele Apostolului 13:48: „Neamurile se bucurau când 

au auzit lucrul acesta [predicarea apostolului Pavel] și 

preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rân-

duiți să capete viața veșnică, au crezut”.  

Acest verset indică faptul că doar cei care au fost rân-

duiți (aleși) la viața veșnică au crezut predicarea apostolului 

lui Dumnezeu. El ne învață că cei ce au crezut au fost toți 

aceia din audiența lui care fuseseră rânduiți să capete viața 

veșnică. El ne învață de asemenea că actul credinței lor a fost 

rodul faptului că ei fuseseră rânduiți la viața veșnică.  

d. Efeseni 1:4: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înte-

meierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui...”  

Noi am fost aleși ca să fim sfinți și fără vină, nu pentru 

că eram sfinți și fără vină. Sfințenia noastră (faptele bune) 

nu constituie temeiul alegerii noastre, ci scopul pentru care 

am fost aleși. 
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e. Efeseni 2:10: „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost 

zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pre-

gătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”.  

Apostolul Pavel ne spune mai întâi că suntem creația 

lui Hristos Isus (mântuiți) pentru faptele bune. Faptele bune 

nu pot constitui cauza sau temeiul mântuirii noastre, ci obi-

ectivul sau scopul pentru care suntem mântuiți. În al doilea 

rând, Pavel ne învață că până și faptele bune pe care noi le 

facem ca rezultat al mântuirii noastre, Dumnezeu „le-a pre-

gătit mai dinainte, ca să umblăm în ele”. Dacă Dumnezeu a 

rânduit faptele noastre bune din veșnicie, și dacă El ne dă în 

realitate puterea de a le înfăptui, cum am putea presupune 

vreodată că acestea ar constitui contribuția noastră la mân-

tuire și cu atât mai mult cauza mântuirii noastre? 

f. Faptele Apostolilor 18:27: „Fiindcă el [Apollo] voia să 

treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă, și le-au 

scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, i-a aju-

tat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră” [i-

a ajutat mult pe cei ce crezuseră prin harul lui Dumnezeu, 

cf. lit. KJV].  

Asemenea pasajului din Efeseni 2:8, acest text ne 

spune că actul credinței este un dar al lui Dumnezeu. Cre-

dința nu își are originea în om, ci ea este lucrată în noi de 

către Dumnezeu. Dacă ar fi să folosim limbajul din Faptele 

Apostolilor 18:27, noi credem „prin har”. Așadar, întrucât 

credința este, în ea însăși, un dar al harului lui Dumnezeu, 
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nimic din ceea ce produce omul în el însuși nu poate consti-

tui temelia alegerii sale și nu poate fi lucrul de care mântui-

rea lui să depindă. 

g. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”.  

Pavel afirmă în mod expres că noi am fost mântuiți și 

aleși nu datorită vreunor fapte bune pe care Dumnezeu le-ar 

fi văzut în noi, ci după voia Lui și datorită harului Său. 

h. Filipeni 1:29: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat 

harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El”.  

Nouă ne este dat să credem. Din nou, Scriptura ne în-

vață că alegerea și mântuirea nu pot fi condiționate de cre-

dința noastră. Credința nu își are sursa în noi, cei care cre-

dem, ci ea este darul lui Dumnezeu lucrat de El în noi. 

i. Filipeni 2:12-13: „Astfel dar, preaiubiților, după cum 

totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mân-

tuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt 

eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci 

Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după 

plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” [căci Dumnezeu este 

Acela care lucrează în voi și vă dă voința și înfăptuirea 

bunei Lui plăceri, cf. lit. KJV].  

Există multe situații când versetul 12 din Filipeni 2 este 

citat de cei care susțin că omul avea abilitatea de a-și câștiga 
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mântuirea. Accentul este plasat pe îndemnul „duceți până la 

capăt mântuirea voastră”, dar acesta nu poate fi sensul ex-

presiei, întrucât el este dezvăluit imediat și cu claritate de 

cuvintele care urmează: „căci Dumnezeu este Acela care lu-

crează în voi și vă dă voința și înfăptuirea bunei Lui plăceri”. 

Atât împlinirea de către noi a bunei plăceri a lui Dumnezeu, 

cât și dorința noastră de a o împlini sunt roade ale lucrării 

lui Dumnezeu în noi. 

8. Alegerea în Isus Hristos  

a. Efeseni 1:4: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înte-

meierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui...”. 

b. Efeseni 1:5: „ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”.  

c. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”.  

d. Evrei 5:9: „Și după ce a fost făcut [fiind făcut] desăvâr-

șit, [Hristos] S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, urzito-

rul [autorul] unei mântuiri veșnice”.  

D. DOVEZI BIBLICE ÎN SPRIJINUL                                      

DOCTRINEI REPROBĂRII  

1. Proverbe 16:4: „Domnul a făcut toate pentru o țintă, 

chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii”.  
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Dumnezeu l-a făcut pe cel rău pentru ziua nenorocirii. 

Acești oameni sunt răi, ticălos de răi. Ei vor purta pe veci vi-

novăția pentru răutatea lor. Totuși, răutatea lor nu elimină 

faptul că ei au fost creați de Dumnezeu pentru ziua nenoroci-

rii. 

2. Ioan 10:26: „Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-

am spus, nu sunteți dintre oile Mele”.  

Aceste cuvinte adresate de Isus evreilor necredincioși 

sunt răstălmăcite într-o modalitate prin care se presupune 

că Isus ar fi spus că ei nu ar face parte dintre oile Sale (nu-

mărul aleșilor) pentru că ei nu cred în El. Dar aceasta este 

tocmai ceea ce Isus nu spune în acest verset. Dimpotrivă, ei 

nu cred în El pentru că nu sunt dintre oile Lui. Mai întâi, aceș-

tia nu fac parte dintre oile lui Isus. Pentru că ei nu sunt parte 

din turma Lui, nici nu cred în El. Implicația este că cei care 

cred în Isus, cred în El pentru că fac parte din turma Lui. 

Faptul că ei cred în Isus constituie, în sine, dovada că ei apar-

țin numărului oilor Lui. Întrucât ei sunt oile lui Isus, aceștia 

și cred în El.  

3. Romani 9:11-13: „Căci, măcar că cei doi gemeni nu se 

născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să ră-

mână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, 

prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce 

cheamă, s-a zis Rebecii: ‚Cel mai mare va fi rob celui mai 

mic’, după cum este scris: ‚Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau 

l-am urât’”.  
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4. Romani 9:21-23: „Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca 

din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o 

întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru o întrebuin-

țare de ocară? Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă 

voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a sufe-

rit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru 

pieire; și să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase 

ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru 

slavă (despre noi vorbesc)?”  

5. 1 Tesaloniceni 5:9: „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit 

la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru 

Isus Hristos”.  

Faptul că Dumnezeu nu „ne-a” rânduit la mânie im-

plică în mod clar că există alții, care au fost rânduiți de Dum-

nezeu la mânie, cu alte cuvinte, că ei sunt reprobați. 

6. 1 Petru 2:8: „și o piatră de poticnire, și o stâncă de că-

dere. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, 

și la aceasta sunt [erau] rânduiți”.  

7. Iuda 4: „Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, 

scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, 

care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și 

Îl tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Isus 

Hristos”.  

8. Apocalipsa 13:8: „Și toți locuitorii pământului i se vor 

închina [fiarei], toți aceia ale căror nume n-au fost scrise, 

de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a 

fost junghiat”.  
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9. Matei 11:25-26: „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul 

și a zis: ‚Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, 

pentru că ai ascuns aceste lucruri [adevărul despre Împă-

răția lui Dumnezeu] de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai 

descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai 

găsit Tu cu cale!’”.  

Domnului Isus Îi mulțumește – gândiți-vă la acest lu-

cru: Îi mulțumește! – Tatălui ceresc pentru că El a ascuns în 

mod activ lucrurile Împărăției cerurilor de anumiți oameni. 

Isus indică faptul că, în armonie cu reprobarea veșnică de 

către Tatăl a anumitor oameni în timp și istorie, Tatăl as-

cunde, împietrește, previne și orbește anumiți oameni, îm-

piedicând astfel mântuirea lor. 

E. PASAJE BIBLICE DIFICILE  

1. Anumite pasaje ale Scripturii vorbesc despre „cunoaș-

terea mai dinainte” de către Dumnezeu. Exemple de astfel 

de pasaje sunt Romani 8:29, „Căci pe aceia, pe care i-a 

cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie 

asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi 

născut dintre mai mulți frați” și 1 Petru 1:2, „aleși după 

știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea 

lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele 

lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulțite!”  

Pasajele Scripturii folosite cel mai des împotriva doc-

trinei alegerii necondiționate și suverane sunt cele care vor-

besc despre știința mai dinainte a lui Dumnezeu și pretind 

aparent că preștiința precedă alegerea. Argumentul formulat 



120 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

este, așadar, că alegerea nu este necondiționată (neluând în 

seamă ceea ce noi suntem sau am putea să fim), ci este con-

diționată de cunoașterea mai dinainte de către Dumnezeu a 

ceea ce noi vom fi și vom face. Cu alte cuvinte, Dumnezeu 

alege anumiți oameni pentru că El a văzut mai dinainte că ei 

aveau să se pocăiască și să creadă. Credința acestora văzută 

mai dinainte se presupune că ajunge să constituie condiția 

pe baza căreia Dumnezeu îi alege. 

Dincolo de faptul că această perspectivă constituie o 

respingere a suveranității lui Dumnezeu, întrucât face ca ale-

gerea făcută de Dumnezeu să fie dependentă de alegerea fă-

cută de om, ea nici nu reflectă deloc ideea biblică a cunoștin-

ței mai dinainte. Pe de o parte, cunoștința mai dinainte, așa 

cum este prezentată în Scriptură, nu este doar un fel de pro-

feție legată de viitor, ci ea este cauzativă. Cu alte cuvinte, 

cunoașterea mai dinainte, la fel ca alegerea, nu doar vorbește 

mai dinainte de credința noastră, ci și o produce în mod real 

(Faptele Apostolilor 2:23). Pe de altă parte, cunoașterea mai 

dinainte, potrivit Scripturii, este întotdeauna cunoașterea 

mai dinainte a unei persoane, nu doar a unui lucru sau a unui 

eveniment. Oamenii sunt cunoscuți mai dinainte de Dumne-

zeu. Scriptura arată clar că această cunoaștere mai dinainte 

de către Dumnezeu constituie dragostea Lui față de aleșii Săi, 

dinainte de apariția timpului. În Biblie, a „cunoaște” în-

seamnă a „iubi”. Ea constă nu doar din a afla de cineva la 

nivel intelectual, ci și din a revărsa dragostea față de cel care 
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este astfel cunoscut. Din acest motiv, Vechiul Testament se 

referă în mod obișnuit la relația intimă, expresia cea mai 

înaltă a dragostei dintre un soț și soția lui, prin a face referire 

la termenul „s-au cunoscut”. Geneza 4:1 este un pasaj ilus-

trativ în acest sens: „Adam s-a împreunat [a cunoscut-o, cf. 

lit. KJV] cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, și l-a năs-

cut pe Cain”. Există pasaje ale Scripturii care indică ideea de 

cunoștință mai dinainte ca dragostea veșnică a lui Dumnezeu 

față de poporul Său. Două astfel de exemple sunt Amos 3:2, 

„Eu v-am ales [v-am cunoscut, cf. lit. KJV] numai pe voi din-

tre toate familiile pământului: de aceea vă voi și pedepsi pen-

tru toate nelegiuirile voastre” și Galateni 4:9, „Dar acum, 

după ce L-ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după 

ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți ia-

răși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, că-

rora vreți să vă supuneți din nou?” 

Este adevărat că alegerea este precedată de cunoaște-

rea mai dinainte. În fapt, cunoașterea mai dinainte consti-

tuie cel mai profund motiv al alegerii. Dar cunoașterea mai 

dinainte, potrivit Scripturii, nu înseamnă cunoașterea de că-

tre Dumnezeu a credinței noastre sau a faptelor noastre 

bune, ci este dragostea veșnică a lui Dumnezeu pentru popo-

rul Său, în Hristos!  

Faptul că alegerea este precedată de cunoașterea mai 

dinainte înseamnă doar că alegerea noastră de către Dum-

nezeu izvorăște din dragostea Lui pentru noi. Întrucât El și-
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a revărsat din veșnicie dragostea Lui față de noi, El ne-a ales 

pentru a fi poporul Său special în Hristos. 

2. Deuteronom 7:6-7: „Căci tu ești un popor sfânt pentru 

Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a 

ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe 

fața pământului. Nu doar pentru că le întreceți la număr 

pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a 

ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele”.  

3. Deuteronom 14:2: „Căci tu ești un popor sfânt pentru 

Domnul, Dumnezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a 

ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe 

fața pământului”.  

Astfel de pasaje ale Vechiului Testament, care vorbesc 

despre alegerea Israelului, sunt folosite uneori pentru a res-

pinge faptul că alegerea (și reprobarea) sunt personale și, de 

aceea, că ele ar fi suverane și necondiționate. Unii susțin că 

aceste versete ar spune că Dumnezeu a ales o națiune în Ve-

chiul Testament, și că El ales-o doar pentru ca ea să pri-

mească anumite privilegii. În mod asemănător, ei pretind că, 

în ceea ce îi privește pe credincioșii din Noul Testament, 

Dumnezeu nu ar fi ales anumite persoane, ci doar un număr 

nedefinit. Trebuie să înțelegem că, dacă Dumnezeu ales anu-

mite persoane și le-a ales spre mântuire, așa cum ne învață 

clar Scriptura, atunci alegerea este eficace și necondiționată. 

Dar dacă El a ales doar un număr nedefinit de persoane sau 

o națiune, alegerea nu este nici eficace și nici necondiționată, 

pentru că, în astfel de situație, cei care sunt mântuiți nu sunt 
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mântuiți datorită alegerii, ci datorită faptelor lor bune sau a 

credinței lor. 

Această legătură este prezentată în importanța ei spe-

cială în Romani 9:10-13, care citează versete ale Vechiului 

Testament ce vorbesc în mod evident despre o alegere și re-

probare personală. Acest pasaj, alături de cele care vorbesc 

despre „nume” care sunt scrise în cartea vieții (Luca 10:20, 

Filipeni 4:3, Apocalipsa 13:8 și 17:8), arată în mod conclu-

dent că alegerea este personală și, de aceea, ea este de ase-

menea eficace, suverană și necondiționată. 

F. OBIECȚII FAȚĂ DE DOCTRINA PREDESTINĂRII  

1. „Predestinarea constituie o formă de respingere a dra-

gostei lui Dumnezeu”.  

Se obiectează adesea la adresa doctrinei predestinării 

cu pretenția că ea nu ilustrează un Dumnezeu iubitor. Cu si-

guranță că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. În 1 

Ioan 4:8 citim că, „Cine nu iubește, nu L-a cunoscut pe Dum-

nezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste”. 

Totuși, ceea ce oamenii uită este că Dumnezeu Se iu-

bește pe Sine mai înainte de toate. El este un Dumnezeu gelos, 

gelos pentru Numele Lui, pentru neprihănirea Lui și pentru 

sfințenia Lui. Tocmai datorită dragostei pe care o are pentru 

Sine, Dumnezeu îi judecă, îi pedepsește și îi condamnă pe toți 

cei care nu se află în armonie cu sfințenia Lui. Acest lucru ne 
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arată că Dumnezeu nu iubește pe oricine. Nu este adevărat 

nici faptul că, așa cum se pretinde adesea, Dumnezeul armi-

nianismului ar fi un Dumnezeu mai iubitor decât Cel al calvi-

nismului. Ce fel de dragoste este aceea când, în ciuda dragos-

tei lui Dumnezeu, unii oameni nu sunt mântuiți, ci pier pe veci 

în suferințele Iadului? Ce ar trebui să credem noi despre un 

soț care se presupune că și-a iubit soția, dar care n-a făcut 

nimic bun pentru ea, chiar dacă era capabil de acest lucru? Ce 

ar trebui să credem despre părinții care se presupune că își 

iubesc copiii, dar îi rănesc și îi abuzează, deși stătea în puterea 

lor să le facă bine? Ciudată dragoste! Nu aceasta este natura 

dragostei lui Dumnezeu. El le face bine tuturor celor pe care 

îi iubește, atât temporal cât și veșnic. 

Reprobarea slujește scopului manifestării dreptății lui 

Dumnezeu, așa cum alegerea ilustrează mila Lui. În fapt, în-

durarea lui Dumnezeu în alegere este preamărită în ciuda 

peisajului întunecat al manifestării dreptății Sale în repro-

bare.  

Acest lucru este tocmai ceea ce Pavel ne învață în Ro-

mani 9:22-23:  

„Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și 

arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit cu multă 

răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru pieire; și să-

Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării, 

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

vorbesc)?”  
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2. „Predestinarea anulează dreptatea lui Dumnezeu”. 

O altă obiecție obișnuită ce se ridică împotriva doctri-

nei predestinării este aceea care pretinde că nu este corect 

sau drept din partea lui Dumnezeu să facă deosebire între 

oameni, alegându-i și mântuindu-i pe unii, în timp ce îi res-

pinge și îi condamnă pe ceilalți. 

Apostolul Pavel confruntă această obiecție adusă pre-

destinării în pasajul din Romani 9:14: „Deci ce vom zice? Nu 

cumva este nedreptate în Dumnezeu?” Tocmai faptul că oa-

menii formulează această obiecție împotriva noastră demon-

strează că susținem același lucru pe care Pavel îl apără. 

Care este răspunsul nostru față de această obiecție? 

Același cu răspunsul lui Pavel: „Nicidecum!” [lit. KJV - „să ne 

ferească Dumnezeu!”]. Această obiecție ar putea avea ceva 

validitate dacă toți oamenii, fără deosebire, ar fi meritat 

mântuirea, dar Dumnezeu i-ar fi ales și mântuit doar pe unii 

dintre ei. În acel caz ar putea să fie validă acuzația că ar 

exista vreo nedreptate în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu. 

Dar situația este cu totul diferită. Realitatea este că toți oa-

menii sunt nevrednici de mântuirea lui Dumnezeu. Toți oa-

menii, fără deosebire, au căzut în Adam, și toți se nasc și sunt 

concepuți morți în păcat. Nu există nicio nedreptate la Dum-

nezeu pentru faptul că, din masa întreagă a omenirii decă-

zute, El socotește potrivit să îi aleagă și să îi mântuiască pe 

unii. El nu are nicio obligație de a-l mântui pe vreun om. 
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Faptul că El hotărăște să-i mântuiască pe unii ține pur și sim-

plu de îndurarea Lui suverană: „Voi avea milă de oricine-Mi 

va plăcea să am milă, și Mă voi îndura de oricine-Mi va plă-

cea să Mă îndur” (Romani 9:15).  

O ilustrație ne-ar putea ajuta în acest sens. Să zicem că 

există zece criminali într-o anumită împărăție, așteptându-

și execuția pentru crimele lor. Totuși, dintr-un motiv sau al-

tul, împăratul alege să îl ierte pe unul dintre criminali și să 

îl elibereze. Au cumva ceilalți nouă vreun drept să pretindă 

că li s-a făcut vreo nedreptate? Ar îndrăzni cineva să-i spună 

împăratului că este nedrept ca ceilalți nouă să rămână în 

temniță și să plătească pentru crimele lor? Evident că nu! Ei 

merită să suporte consecințele păcatelor lor. Faptul că împă-

ratul alege să își manifeste mila față de unul dintre criminali 

nu îl obligă în niciun fel să manifeste aceeași milă pentru 

ceilalți nouă. Tot astfel, îndurarea lui Dumnezeu prin alege-

rea și mântuirea unora dintre oameni este cu totul dreaptă. 

3. „Predestinarea elimină responsabilitatea omului”.  

O altă obiecție auzită adesea față de doctrina reformată 

a predestinării este că aceasta ar elimina responsabilitatea 

omului și ar conduce la determinism și fatalism. În condițiile 

în care Dumnezeu a hotărât dacă un om este sau nu mântuit, 

și dacă El a decis destinul veșnic al fiecărui om, putem să 

trăim așa cum dorim. Dacă am fost aleși la mântuire, vom fi 

mântuiți indiferent ce facem. Dacă am fost reprobați, nu 
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există niciun lucru pe care îl putem face pentru a schimba 

voia lui Dumnezeu. De aceea, nici nu putem fi trași la răs-

pundere pentru păcatele noastre. 

Și această obiecție este contracarată de Pavel. El scrie 

în Romani 9:19, „Dar îmi vei zice: Atunci de ce mai bagă 

[Dumnezeu] vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” 

Însuși faptul că oamenii formulează această obiecție împo-

triva noastră ne așază într-o companie bună. N-ar trebui să 

ne surprindă că, din moment ce apostolul s-a confruntat cu 

această obiecție față de învățătura predestinării, toți trebuie 

să ne confruntăm cu ea. 

Dar ce răspuns trebuie să îi dăm aceste obiecții? Ace-

lași răspuns elementar pe care Pavel l-a dat: „Dar, mai de 

grabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dum-

nezeu?” Pavel respinge dreptul omului neînsemnat de a for-

mula această obiecție. El pune de asemenea întrebarea: „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, ca din aceeași 

frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de 

cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară?” (Ro-

mani 9:20-21). Cele două lucruri rămân valabile: predesti-

narea suverană a lui Dumnezeu și responsabilitatea deplină 

a omului. Pavel nu abandonează doctrina predestinării, dar 

el nu acceptă obiecția că această învățătură ar elimina res-

ponsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu. Într-o moda-

litate care trece dincolo de abilitatea noastră de a explica sau 
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înțelege deplin această dilemă, cele două aspecte rămân va-

labile: Dumnezeu este suveran, suveran în determinarea 

destinului veșnic al fiecărui om, iar omul a rămâne o ființă 

responsabilă, morală și rațională. 

Chiar dacă Scriptura este clară când arată că Dumne-

zeu a predestinat din veșnicie toate lucrurile, ea este la fel de 

clară în a susține responsabilitatea completă a păcătosului. 

Putem să oferim mai multe exemple în acest sens. Potrivit 

cu textul din Isaia 37:21-38, Sanherib, regele Asiriei, ame-

nințase Iuda cu invazia și distrugerea. Succesul Asiriei în cu-

cerirea altor națiuni anterior acestui avertisment fusese re-

zultatul predestinării lui Dumnezeu: „Dar n-ai auzit că am 

pregătit aceste lucruri de demult, și că le-am hotărât din vre-

muri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească, 

pentru ca [Sanherib] să prefaci cetăți tari în niște mormane 

de dărâmături” (Isaia 37:26). Dar oare predestinarea făcută 

de Dumnezeu este o scuză pentru comportamentul lui 

Sanherib? În niciun caz! Dumnezeu a fost mânios pe Sanhe-

rib pentru răutatea lui și l-a pedepsit pentru aceasta, chiar 

dacă El rânduise mai dinainte acest lucru:  

„Dar Eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și 

când ești mânios împotriva Mea. Deci pentru că ești mâ-

nios împotriva Mea și mândria ta a ajuns până la urechile 

Mele, voi pune veriga Mea în nările tale și zăbala Mea în-

tre buzele tale, și te voi face să te întorci pe drumul pe 

care ai venit” (Isaia 37:28-29).  
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Exemplul suprem al predestinării suverane a lui Dum-

nezeu și al responsabilității omului este răstignirea lui Hris-

tos. În predica lui rostită de Ziua Cincizecimii, Petru a afir-

mat: „pe Omul acesta [Hristos], dat în mâinile voastre, după 

sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, 

voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărăde-

lege” (Faptele Apostolilor 2:23). Răstignirea lui Hristos a 

avut loc potrivit cu „sfatul hotărât și după știința mai dina-

inte a lui Dumnezeu”, dar acest fapt nu a constituit în niciun 

caz scuza și nici nu a diminuat vinovăția „mâinilor celor fă-

rădelege” care L-au luat pe Hristos și L-au pironit pe cruce. 

4. „Predestinarea elimină ideea de misiune”.  

Un argument care este adus adesea împotriva învăță-

turii predestinării este că ea face inutilă lucrarea de misiune. 

Argumentul este că, întrucât Dumnezeu a ales anumiți oa-

meni, ei vor fi mântuiți, și pentru că El i-a respins pe alții, 

aceia nu vor fi mântuiți. Atunci de ce să mai facem lucrarea 

de misiune?  

Ceea ce ignoră acest argument este că nu doar că Dum-

nezeu a ales cine să fie mântuit, ci și felul în care aceștia vor 

fi mântuiți. Mijlocul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-i 

aduce pe cei aleși la mântuire este predicarea Evangheliei. 

Prin această predicare, păcătoșii aleși sunt aduși la mântu-

ire, iar Biserica lui Isus Hristos este adunată din toate po-

poarele lumii. Alegerea nu este o piedică în calea misiunii, ci 
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este temelia și scopul misiunii. În același timp, adevărul ale-

gerii asigură Biserica de roada străduințelor ei misionare. 

Dumnezeu va folosi predicarea Evangheliei de către Biserică, 

așa încât cei aleși să fie mântuiți și adunați în aceasta. Sigu-

ranța noastră este aceeași cu cea exprimată de apostolul Pa-

vel în Faptele Apostolilor 13:47: „Căci așa ne-a poruncit 

Domnul: ,Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 

mântuirea până la marginile pământului”. Chiar următorul 

verset ne informează că „Neamurile se bucurau când au au-

zit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți 

cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut” (v. 48).  

G. FORME DE RESPINGERE                                                       

A DOCTRINEI PREDESTINĂRII 

Creștinii reformați trebuie să fie conștienți de diferi-

tele forme de respingere a doctrinei predestinării și să se pă-

zească de acestea. 

1. Fatalismul 

Învățătura alegerii necondiționate nu trebuie să fie 

confundată cu fatalismul păgân, care spune că toate lucrurile 

sunt supuse unei sorți oarbe și unui determinism inevitabil.  

Potrivit fatalistului, ce va fi, va fi, iar răspunsul potrivit 

din partea omului este o supunere pasivă față de ceea ce este 

dincolo de controlul lui.  
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Credința reformată respinge fatalismul. În loc ca răs-

punsul credinciosului față de rânduiala suverană a tuturor 

lucrurilor de către Dumnezeu să fie simpla supunere față de 

ceea ce pare inevitabil, el este recunoștința față de Dumne-

zeu și cinstirea Lui, care lucrează totul după sfatul voii Sale, 

spre beneficiul final al credinciosului.  

Doctrina predestinării suverane diferă de fatalism prin 

faptul că ea vorbește despre folosirea mijloacelor pe care 

Dumnezeu le-a rânduit pentru a duce la îndeplinire sfatul 

Său veșnic, în timp ce fatalismul promovează îndurarea pa-

sivă a ceea ce este considerat inevitabil și de neschimbat. 

Credința reformată îl îndreaptă pe credincios către chema-

rea lui de a folosi mijloacele pe care Dumnezeu le-a creat și 

le-a dat prin har poporului Său, și în tot acest timp să se 

odihnească în Dumnezeu în ce privește beneficiul și rezulta-

tele folosirii acestor mijloace.  

Părintele reformat nu adoptă o abordare fatalistă 

atunci când are un copil rătăcitor, stând pasiv la gândul că, 

dacă este voia lui Dumnezeu ca acel copil să fie restaurat, 

Dumnezeu se va îngriji de asta, iar dacă nu este voia Lui, nu 

poate face nimic pentru restaurarea copilului său. Dimpo-

trivă, el se roagă fierbinte pentru copilul său și aduce înain-

tea acestuia avertismentele Scripturii, folosindu-se el însuși 

de mijloacele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru recupera-

rea celor care rătăcesc. 
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2. Liberul arbitru 

Cei care susțin că omul firesc – omul lipsit de harul lui 

Dumnezeu – este capabil să Îl aleagă pe Isus Hristos și mân-

tuirea sunt îndemnați să respingă predestinarea. Istoric vor-

bind, acest lucru a fost valabil în cazul pelagienilor și al ar-

minienilor. Potrivit celor care susțin perspectiva liberului ar-

bitru, alegerea decisivă spre mântuire nu este a lui Dumne-

zeu, ci a omului. Ei afirmă că toți oamenii au abilitatea de a 

alege. Alegerea necondiționată a calvinismului se află în opo-

ziție cu învățătura „credinței văzută mai dinainte” prin care 

arminienii spun că actul credinței manifestat de păcătos de-

termină alegerea lui Dumnezeu, în loc ca alegerea lui Dum-

nezeu să determine credința omului. Astfel, alegerea devine 

o alegere condiționată. Potrivit acestei perspective, Dumne-

zeu se uită pur și simplu din veșnicie pe coridoarele istoriei, 

vede cine Îl va alege și cine nu, îi alege pe cei care răspund 

pozitiv și îi respinge pe ceilalți. Predestinarea este redusă as-

tfel la simpla preștiință. Dumnezeu îi alege pe cei care Îl vor 

alege. 

Nebunia acestei învățături ar trebui să fie evidentă. 

Dacă mântuirea ar fi depins de alegerea omului, niciun om 

nu ar mai fi fost mântuit: „Nu este niciun om neprihănit, nici 

unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este 

nici unul care să Îl caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți 

s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care 

să facă binele, nici unul măcar” (Romani 3:10-12). Învățătura 
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liberului arbitru nu doar că respinge depravarea totală a 

omului decăzut, ci constituie și un atac la adresa predestină-

rii suverane a lui Dumnezeu. În Ioan 15:16, Isus afirmă în 

cele mai clare cuvinte că „nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-

am ales pe voi; și v-am rânduit”. 

3. Învățătura harului comun  

Un alt serios atac împotriva adevărului predestinării 

ține de învățătura harului comun. În mare măsură, tăcerea 

în creștere cu privire la predestinare și respingerea acesteia 

în cercurile reformate și prezbiteriene de astăzi se datorează 

acceptării învățăturii harului comun. Nimeni nu poate fi 

consecvent dacă susține simultan predestinarea și harul co-

mun. Este imperativ ca harul comun să fie repudiat dacă 

vrem să existe o întoarcere la învățătura predestinării în 

aceste biserici. Învățătura harului comun este aceea că Dum-

nezeu îi iubește pe toți oamenii cu o anumită dragoste ne-

mântuitoare. Dumnezeu Își demonstrează dragostea față de 

toți oamenii prin faptul că le dă toate lucrurile bune din viața 

prezentă. Rezultatul este că, deși dragostea mântuitoare a lui 

Dumnezeu este electivă (valabilă doar pentru unii), există o 

dragoste a lui Dumnezeu care îi cuprinde pe toți oamenii, 

fără deosebire. 

Este în mod clar un lucru contradictoriu să spui că, din 

veșnicie, Dumnezeu îi urăște și îi respinge pe anumiți oa-

meni, dar în timp și istorie, El îi iubește pe toți oamenii. În 
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cel mai fericit caz, aceasta constituie o respingere a caracte-

rului neschimbător al lui Dumnezeu. În cel mai nefericit, ea 

conduce oamenii în direcția respingerii predestinării, și în 

mod specific a respingerii reprobării. 

Această învățătură a harului comun nu poate să treacă 

standardul Scripturii. Citim în Psalmul 5:5 că „nebunii nu 

pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu îi urăști [în prezent] 

pe cei ce fac fărădelegea”. În Psalmul 11:5, David afirmă că 

„Domnul îl încearcă pe cel neprihănit, dar îl urăște [în pre-

zent] pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia”. În Proverbe 3:33 

ni se spune că „blestemul Domnului este în casa celui rău”. 

4. Oferta liberă a Evangheliei 

Învățătura cunoscută sub numele de „oferta liberă” sau 

„oferta bine intenționată” a Evangheliei constituie la rândul 

ei o respingere implicită a predestinării suverane. Potrivit 

acestei învățături, Dumnezeu iubește și dorește în mod sincer 

mântuirea tuturor oamenilor. Hristos a murit pentru a face 

mântuirea posibilă pentru toți oamenii. Prin predicarea Evan-

gheliei, mântuirea le este oferită liber tuturor celor care aud 

Evanghelia. În final, mântuirea este dependentă de gestul de 

acceptare sau respingere de către om a ofertei Evangheliei. 

Evident, dacă Dumnezeu a ales veșnic anumiți oameni 

spre mântuire și i-a respins și reprobat pe ceilalți, nu poate 

fi în același timp adevărat că Dumnezeu ar dori sincer mân-

tuirea tuturor oamenilor și le-ar oferi tuturor mântuirea în 
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mod liber. Această ofertă nu ar fi sinceră și ar conduce la 

concluzia că Dumnezeu și Evanghelia sunt un eșec, căci cine 

poate nega realitatea că mulți dintre cei cărora Evanghelia le 

este vestită o resping, nu sunt mântuiți prin ea și pier în pă-

catul și necredința lor? În ciuda așa-zisei iubiri a lui Dumne-

zeu pentru ei și a dorinței Lui fierbinți de a-i mântui, ei ajung 

în final să piară. N-ar trebui să ne surprindă că, în astfel de 

biserici și denominații unde a fost acceptată învățătura ofer-

tei libere a Evangheliei, s-a constatat o respingere crescândă 

a predestinării suverane. 

Toți cei care vin sub predicarea Evangheliei sunt con-

fruntați cu responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu de a 

se pocăi de păcatele lor și sunt chemați prin poruncă la cre-

dința în Isus Hristos. A le spune tuturor oamenilor că Dum-

nezeu îi iubește, că dorește mântuirea lor și că le oferă liber 

mântuirea constituie o reprezentare greșită a lui Dumnezeu. 

Cum se potrivește această concepție asupra predicării 

Evangheliei cu trimiterea pe care Dumnezeu o face profetu-

lui Isaia? Îl trimite cumva Dumnezeu pe Isaia să le spună tu-

turor oamenilor că El îi iubește și că vrea să îi mântuiască? 

Nu, dimpotrivă: „Du-te și spune-i poporului acestuia: ,Într-

una veți auzi și nu veți înțelege; într-una veți vedea, și nu 

veți pricepe!’ Împietrește-i inima acestui popor, fă-l tare de 

urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu 

urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine 

și să nu fie tămăduit” (Isaia 6:9-10). Sau să citim cuvintele 
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lui Hristos din Matei 11:25-26, în esență o rugăciune de mul-

țumire a Lui față de Dumnezeu: „Te laud, Tată, Doamne al 

cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri 

de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, 

Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale!” Cuvintele 

lui Pavel din 2 Corinteni 2:14-16 sunt:  

„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă tot-

deauna cu carul Lui de biruință în Hristos, și care răspân-

dește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În 

adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă 

a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și prin-

tre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mi-

reasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mi-

reasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru 

aceste lucruri?” 

H. IMPORTANȚA PRACTICĂ                                                    

A DOCTRINEI PREDESTINĂRII  

Afirmarea consecventă a doctrinei predestinării este 

de o importanță practică foarte mare pentru Biserică.  

Nu este adevărat ceea ce vrăjmașii ei susțin, anume că 

această doctrină este rece, lipsită de viață și fără vreo valoare 

practică.  

Doctrina adevărată și trăirea evlavioasă merg mână în 

mână atât pentru creștin, la nivel individual, cât și pentru 

Biserică. 
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1. Predestinarea și separarea de lume 

Mărturisirea credincioasă a doctrinei predestinării 

este vitală pentru separarea de lume (antiteza) la care este 

chemat fiecare copil al lui Dumnezeu. Așa cum demon-

strează istoria, respingerea predestinării conduce inevitabil 

la compromisuri în ce privește separarea de lume. 

Prin antiteză se au în vedere separarea dintre biserică 

și lume, și viața spirituală separată pe care creștinul este 

chemat să o trăiască față de această lume. Credincioșii tre-

buie să fie în lume, dar nu din lume. Un pasaj convingător al 

Scripturii care îi cheamă pe credincioși la viața nouă a sepa-

rării de lume este cel din 2 Corinteni 6:14-17: „Nu vă înjugați 

la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este 

între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună 

lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și 

Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 

Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 

suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumne-

zeu: ‚Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dum-

nezeul lor, și ei vor fi poporul Meu’. De aceea: ‚Ieșiți din mij-

locul lor și despărțiți-vă de ei’, zice Domnul; ‚nu vă atingeți 

de ce este necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi 

Îmi veți fi fii și fiice’, zice Domnul Cel Atotputernic”. 

Respingerea predestinării conduce întotdeauna la o 

abandonare a vieții separată de lume. Și nici nu este greu de 

înțeles de ce se petrece acest lucru. Dacă Dumnezeu îi iubește 
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pe oameni, fără deosebire, atunci există un teren comun pe 

care pot sta credinciosul și necredinciosul. Există loc pentru 

a lupta pentru cauze comune. Așa cum au încercat unii să 

ilustreze această gândire, Ierusalim și Atena pot să se căsă-

torească. Rezultatul este că Biserica devine una cu lumea. 

Totuși, implicația practică a doctrinei predestinării îi 

interzice Bisericii să participe la cauze comune cu această 

lume. Dacă este să folosim cuvintele profetului față de regele 

Iosafat, care făcuse o alianță păcătoasă cu ticălosul Ahab, ar 

trebui să spunem următoarele: „Cum de l-ai ajutat tu pe cel 

rău și i-ai iubit pe cei ce Îl urăsc pe Domnul?” (2 Cronici 19:2)  

2. Predestinarea și predicarea Evangheliei  

Adevărul alegerii îi oferă Bisericii motivația pentru a 

predica Evanghelia în toată lumea și fiecărei făpturi. Vrăj-

mașii alegerii susțin în sens acuzator că predestinarea eli-

mină necesitatea și importanța predicării Evangheliei. Ei 

pretind că, dacă aleșii au fost predestinați veșnic de Dumne-

zeu la mântuire, nu există nicio nevoie ca ei să audă Evan-

ghelia. Ei vor fi inevitabil mântuiți. Uneori se spune chiar că 

cei care susțin doctrina predestinării ar trebui să le predice 

doar aleșilor! Această atitudine poate să conducă la o repre-

zentare batjocoritoare și greșită a doctrinei alegerii, căci 

până și cea mai blândă formă a acestei erori constituie o ilus-

trare serios de gravă a adevărului alegerii. Alegerea nu eli-

mină în niciun fel mijlocul prin care Dumnezeu a rânduit ca 
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aleșii să fie aduși la mântuire, anume prin predicarea Evan-

gheliei. Același Dumnezeu care i-a rânduit pe aleși la mântu-

ire a rânduit și mijloacele prin care aceștia sunt aduși la 

mântuire și la siguranța alegerii lor. Avertismentul Canoa-

nelor de la Dordt, III/IV, Articolul 17, pune clar punctul pe i: 

„nu este posibil ca învățătorii sau cei care propovăduiesc în 

biserică să își închipuie că Îl pot pune la încercare pe Dumne-

zeu prin a separa ceea ce El, în buna Sa plăcere, a dorit să fie 

lucruri strâns legate”. 

Astfel, chiar și în zilele noastre, nu se pune problema ca 

învățătorii sau cei care propovăduiesc în biserică să își închi-

puie că Îl pot pune la încercare pe Dumnezeu prin a separa 

ceea ce El, în buna Sa plăcere, a dorit să fie lucruri strâns le-

gate.  

Harul este dăruit prin îndemnuri, și cu cât mai dispuși 

suntem noi să ne achităm de responsabilitatea noastră, cu atât 

mai minunat este beneficiul lucrării lui Dumnezeu în noi, în 

mod uzual, și cu atât mai bine înaintează lucrarea Lui. Doar Lui 

se cuvine pe veci toată gloria, atât pentru mijloacele cât și pen-

tru roada mântuitoare și eficacitatea acestora. 

Dumnezeu i-a răspândit pe aleși în orice națiune, limbă 

și seminție de sub cer. Mijlocul pe care El l-a rânduit pentru 

ca ei să ajungă la credință și mântuire este predicarea Evan-

gheliei. Astfel, Biserica are mandatul divin de a merge în în-

treaga lume și de a predica Evanghelia. 
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Nu se poate presupune că predicarea Evangheliei nu 

slujește niciunui scop în relație cu reprobații care ajung să o 

audă. Dimpotrivă, ei sunt confruntați direct cu responsabili-

tatea lor și avertizați cu privire la necredința lor. Respinge-

rea Evangheliei de către aceștia agravează vinovăția lor și îi 

lasă fără scuze înaintea lui Dumnezeu. 

În același timp, adevărul alegerii îi dă Bisericii încre-

derea în predicarea Evangheliei, fie în congregație, când este 

predicată fiilor și fiicelor născuți în biserică, fie celor nemân-

tuiți, prin lucrarea de misiune. Aleșii vor auzi acea predicare. 

Prin acea predicare, ei vor fi aduși la pocăință și credință. 

Poporul lui Dumnezeu va fi mântuit. Biserica are această si-

guranță în timp ce predică Evanghelia.  

3. Predestinarea și smerenia 

Adevărul alegerii aduce înaintea credincioșilor un im-

portant motiv pentru ca aceștia să manifeste o smerenie pro-

fundă. Este oare vreun lucru mai necesar în Biserica din zi-

lele noastre pe cât este smerenia? Credinciosul este smerit 

de adevărul care spune că mântuirea lui nu se datorează ni-

ciun lucru legat de persoana sau acțiunile lui, ci este datorat 

în întregime harului lui Dumnezeu manifestat în predesti-

nare. Credinciosul este smerit atunci când conștientizează că 

el n-a fost cu nimic mai bun decât cei pe care Dumnezeu nu 

i-a ales, și că a fost părtaș pierzării ca și ceilalți. Mântuirea 

nu își are cauza în noi, ci numai în voia și în buna plăcere a 
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lui Dumnezeu. „Unde este dar pricina de laudă? S-a dus” 

(Romani 3:27). Dacă alegerea noastră de către Dumnezeu ar 

fi depins de alegerea Lui de către noi, dacă așa-zisul „liber 

arbitru” al nostru ar fi fost decisiv pentru mântuire, nu voia 

lui Dumnezeu, am fi avut motive să ne lăudăm cu noi înșine. 

Adevărul alegerii suverane prin har elimină această posibili-

tate. El este un adevăr care nu poate să conducă decât la sme-

renie în viața aceluia care îl mărturisește cu sinceritate. 

4. Predestinarea și siguranța mântuirii 

Adevărul predestinării este de cea mai mare valoare 

practică în relație cu siguranța credinciosului. Adesea se ri-

dică următoarea întrebare: „Cum aș putea să știu că sunt un 

copil ales al lui Dumnezeu?”  

Există momente în viața lui când credinciosul se poate 

confrunta cu îndoieli legate de mântuirea sa. Este evident că 

drumul către siguranța alegerii și a mântuirii nu constă din 

a zbura la cer și a trage cu ochiul în cartea vieții lui Dumne-

zeu pentru a vedea dacă numele cuiva este scris acolo.  

Nu este nici acel drum prin care capeți siguranța 

printr-o revelație specială sau printr-o experiență directă 

din partea lui Dumnezeu.  

Calea aceasta stă în a observa roadele alegerii în viața 

acelui om. Crezi în fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos? Manifești 

tristețe și remușcare pentru păcatele tale? Îți găsești plăcere 

în Cuvântul lui Dumnezeu și în închinarea înaintea Lui? Te 
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străduiești să păzești poruncile lui Dumnezeu? Toate aces-

tea, și multe altele, constituie roadele alegerii. Atunci când 

observi aceste roade în viața ta, acest lucru înseamnă că ești 

un copil ales al lui Dumnezeu. Crede acest lucru! Fii sigur de 

el! Trăiește în bucurie și în siguranță, cu mulțumire față de 

Dumnezeu! 

5. Predestinarea și gloria lui Dumnezeu 

Nu doar că adevărul predestinării elimină orice motiv 

de a ne lăuda cu noi înșine, ci el Îi atribuie lui Dumnezeu 

toată gloria pentru mântuirea noastră. Dumnezeu ne-a ales 

la mântuire. Dumnezeu ne-a eliberat de pierzarea comună în 

care ne aruncasem noi înșine. Dumnezeu a determinat orice 

lucru necesar pentru mântuirea noastră: trimiterea propri-

ului Său Fiu, predicarea Evangheliei, lucrarea Duhului Sfânt 

în noi. Totul este din El, nimic din noi. Lui și doar Lui trebuie 

să-I fie atribuită slava: „Din El, prin El și pentru El sunt toate 

lucrurile. A Lui să fie slava în veci!” (Romani 11:36) 

I. RELAȚIA CU CELELALTE PATRU                              

PUNCTE ALE CALVINISMULUI  

Adevărul depravării totale implică alegerea necondiți-

onată. Prin natura lui, omul este mort în păcat, incapabil să 

se mântuiască și incapabil să dorească să fie mântuit. El nu 

se află în poziția de a împlini sau de a coopera în mântuirea 

lui. Dacă omul este cu adevărat depravat total – și trebuie să 
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acceptăm acest adevăr – cauza mântuirii trebuie să se afle în 

Dumnezeu, așa cum ne învață adevărul doctrinei alegerii. 

Adevărul alegerii limitează de asemenea aria de cu-

prindere a morții lui Hristos. Aici vedem un acord perfect 

între voia Tatălui și lucrarea Fiului. Dacă doar unii sunt aleși 

spre mântuire și Hristos a murit doar pentru cei pe care 

Dumnezeu i-a ales, atunci moartea lui Hristos trebuie să fie 

limitată la anumiți oameni. Răscumpărarea făcută de El este 

o răscumpărare particulară. El nu a murit și nici nu a inten-

ționat să moară pentru toți oamenii, ci doar pentru unii, 

adică pentru cei aleși. 

Dacă Dumnezeu ne-a ales la mântuire, așa încât voia 

atotputernică a lui Dumnezeu însuși este ceea ce stă în spa-

tele alegerii noastre, nu voia firavă a omului, putem fi siguri 

că vom fi mântuiți. Nicio putere a diavolului, a lumii rea sau 

din firea noastră pământească nu este capabilă să stea îm-

potriva puterii nelimitate a lui Dumnezeu. De aceea, adevă-

rul alegerii suverane conduce implicit la caracterul irezistibil 

al harului. 

Doctrina alegerii ne dă de asemenea încredere cu pri-

vire la perseverența noastră în credință și mântuire. Dacă 

mântuirea mea ar fi depins de voia mea, de alegerea și de 

hotărârea mea, atunci n-aș fi putut avea niciodată siguranța 

perseverenței. Aș avea îndoieli constante gândindu-mă dacă 

nu cumva aceeași voință care m-a adus la mântuire ar putea 
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să mă despartă de mântuire. Totuși, întrucât cauza mântuirii 

mele nu stă în voia mea, ci în voia atotputernică a unui Dum-

nezeu neschimbător, pot să fiu liniștit și încredințat că voi 

persevera până la sfârșit. Putem fi încrezători în faptul că 

lucrarea bună pe care Dumnezeu a început-o în noi va fi dusă 

la bun sfârșit prin puterea harului Său (Filipeni 1:6). 
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4 
ISPĂȘIREA LIMITATĂ 

 

Doctrina ispășirii limitate este cel de-al treilea din cele 

cinci puncte ale calvinismului și este reprezentată prin litera 

L din acronimul TULIP, cuvânt pe care noi îl folosim pentru 

a ne ajuta să ne amintim care sunt cele cinci puncte și care 

este ordinea lor.  

Acestei doctrine i s-au dat și alte nume. Uneori se vor-

bește despre ea ca fiind doctrina „ispășirii particulare”, doc-

trina „răscumpărării particulare” sau doctrina „răscumpără-

rii specifice”, din motive pe care le vom vedea ceva mai târziu. 

Se pare că acesta este și cel mai dificil dintre cele cinci 

puncte, dificil de acceptat și crezut că este învățătura Scrip-

turii, chiar dacă Biblia ne învăță această doctrină. Din acest 

motiv, ispășirea limitată este adesea respinsă de cei care 

sunt calviniști în alte învățături, așa încât există unii care 

pretind că sunt „calviniști în patru puncte”, acceptând cele-

lalte patru puncte dar respingându-l pe acesta. Aceasta este 

cu adevărat o imposibilitate, întrucât toate aceste cinci doc-

trine „se țin împreună” și sunt imposibil de separat. Cu toate 
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acestea, faptul că unii încearcă să fie calviniști în patru 

puncte indică dificultatea acestei doctrine.  

Este regretabil că doctrina aceasta este atacată și res-

pinsă, întrucât privește lucrarea lui Hristos pe cruce și bene-

ficiile ei pentru poporul lui Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să fie 

o sursă de părtășie, de unitate și de credință comună în moar-

tea și lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos a devenit în 

schimb un subiect de dezbinare și chiar lupte pentru cei care 

cred diferit. Vrem să fie clar de la început că intenția noastră 

nu este să tratăm această doctrină pentru a stimula astfel de 

lupte sau pentru a da naștere dezbinărilor, ci pentru a arăta 

care este învățătura Scripturii pe cât este posibil de clar, cu 

speranța că ea poate aduce unitate și părtășie în adevăr. 

A. DOCTRINA  

1. Ispășirea  

Oridecâteori vorbim despre ispășire, folosim unul din-

tre cuvintele pe care Biblia însăși le folosește pentru a des-

crie beneficiile morții lui Hristos. Acest termen, cel puțin în 

Noul Testament, are sensul unei „acoperiri” și ne reamin-

tește că moartea lui Hristos face o acoperire a păcatelor 

noastre înaintea lui Dumnezeu. Termenul se referă la faptul 

că, prin moartea lui Hristos, poporul lui Dumnezeu este „îm-

păcat” și „unit” cu El. Moartea lui Hristos, cu alte cuvinte, 

este „ispășire”. Evident, Biblia folosește mulți alți termeni 

pentru a descrie moartea lui Hristos și beneficiile ei, termeni 
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precum „răscumpărare”, „reconciliere”, „propițiere” și „îm-

plinirea dreptății”. Toate aceste cuvinte diferă întrucâtva în 

înțelesul lor, dar ele au în comun acest lucru: indică faptul 

că moartea lui Hristos este mântuirea noastră. 

În esență, chiar nu contează dacă folosim termenul „is-

pășire” sau unul dintre ceilalți termeni. Dezacordul nu ține 

de vreunul dintre acești termeni sau de sensul lor, ci de ad-

jectivul „limitat”, atunci când este adăugat termenului „ispă-

șire” sau celorlalți termeni. Nimeni nu contestă faptul că 

moartea lui Hristos este ispășire, răscumpărare, împăcare, 

propițiere sau preț de răscumpărare.  

Cei care cred în ispășirea limitată cred de asemenea în 

răscumpărarea limitată, în satisfacerea dreptății lui Dumne-

zeu în sens limitat, într-o propițiere limitată și așa mai de-

parte, în timp ce cei care se opun acestei doctrine resping 

cuvântul „limitat” atunci când este folosit în legătură cu ori-

care dintre acești termeni care descriu puterea mântuitoare 

a morții lui Hristos, și ei susțin și predică o ispășire, răscum-

părare și satisfacere universală a dreptății lui Dumnezeu.  

Cu toate acestea, este foarte important să observăm că 

toți acești termeni folosiți pentru a descrie moartea lui Hris-

tos au un lucru în comun: ei subliniază faptul că moartea lui 

Hristos aduce în mod real mântuirea.  

Aceasta este esența disputei continue care ține de 

această doctrină. 
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2. Limitată  

Atunci când îi adăugăm ispășirii adjectivul „limitat”, 

noi răspundem la întrebarea - „Pentru cine a murit Hristos?” 

A murit El pentru fiecare individ care a trăit sau care va trăi 

vreodată pe pământ, sau doar pentru anumiți oameni? 

Doctrina ispășirii limitate ne învață că Hristos a murit 

doar pentru anumite persoane, un număr „limitat” de oa-

meni. Cei care predică această doctrină sunt de acord cu fap-

tul că „limitarea” care ține de ispășire este dată de alegere. 

Cu alte cuvinte, Hristos a murit doar pentru aleși, și doar cei 

aleși beneficiază de moartea lui Hristos. Este nevoie de o oa-

recare clarificare aici, căci majoritatea celor care cred într-o 

ispășire nelimitată sau universală nu cred că absolut toți oa-

menii beneficiază de moartea lui Hristos, în sensul în care 

toți vor fi în final mântuiți. Ei cred că Hristos a murit pentru 

fiecare persoană și că acea mântuire este făcută disponibilă 

tuturor prin moartea lui Hristos, dar că numai unii (anume 

cei care cred) vor beneficia pe deplin de moartea lui Hristos. 

Pe de altă parte, cei care cred în ispășirea limitată nu 

susțin că puterea și valoarea morții lui Hristos ar fi în vreun 

fel limitate. Singurul lucru limitat este numărul acelora pen-

tru care Hristos a murit, iar limitarea nu se datorează vreunui 

defect care ține de lucrarea sau moartea lui Hristos, ci se da-

torează hotărârii suverane a lui Dumnezeu de a-i salva pe 

unii, dar nu pe alții. Din acest motiv, mulți dintre cei care pre-

dică și cred ispășirea limitată preferă să vorbească în termenii 
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„ispășirii particulare” în locul „ispășirii limitate”, întrucât cu-

vântul „particular” descrie mult mai precis ceea ce ei cred, 

adică faptul că Hristos a murit doar pentru persoane specifice, 

particulare, nu pentru toți oamenii. Cuvântul „particular” nu 

lasă nicio umbră de îndoială cu privire la ce anume este limitat. 

3. Posibilitate sau garanție?  

Există totuși un alt aspect al acestei doctrine, care nu 

este evident imediat și care este uneori ignorat în discuțiile 

legate de ea. Acest aspect ține de chestiunea a ce anume a fă-

cut în realitate Hristos prin moartea Sa pe cruce. Doctrina is-

pășirii limitate susține că Hristos, prin moartea Lui, îi mântu-

iește în mod real pe cei pentru care El a murit, nu doar că face 

mântuirea posibilă. Cu alte cuvinte, moartea Lui constituie 

împăcarea cu Dumnezeu, satisfacerea dreptății lui Dumnezeu 

pentru păcat, răscumpărarea, ispășirea și toate celelalte, și ea 

le garantează viața veșnică tuturor celor pentru care El a mu-

rit. Acest lucru ar putea să pară evident în sine, dar tocmai 

acest punct este cel care ajunge să fie compromis pentru ca 

oamenii să poată susține că Hristos ar fi murit pentru toți oa-

menii, fără a-i mântui pe toți în mod real și complet. 

Dacă Hristos a murit pentru toți fără excepție, iar unii 

totuși pier, atunci moartea lui Hristos doar face mântuirea 

posibilă, dar nu mântuiește în fapt pe nimeni. Un alt lucru 

este necesar pentru finalizarea mântuirii, dincolo de moar-

tea lui Hristos. În mod uzual, acest alt lucru este considerat 
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alegerea sau hotărârea omului. Totuși, o astfel de perspec-

tivă ar însemna că mântuirea nu este doar prin Hristos și 

doar prin sângele Său. 

În concluzie, doctrina ispășirii limitate ne învață patru 

lucruri, după cum urmează: 

a. Moartea lui Hristos este ispășire pentru păcat. 

b. Pentru că este ispășire, toți cei pentru care El a murit 

sunt mântuiți în mod real și complet, și merg în Cer. 

c. Hristos a murit doar pentru anumite persoane, nu 

pentru fiecare persoană care a trăit sau va trăi pe pământ. 

d. Acele persoane particulare pentru care Hristos a 

murit sunt cei aleși, adică cei pe care Dumnezeu i-a ales din 

veșnicie să fie poporul Său. 

B. DOVEZI BIBLICE 

1. Referințe primare 

a. Matei 1:21: „Ea va naște un Fiu și-I vei pune Numele Isus, 

pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor”.  

Observați accentul pus pe „poporul Lui”. Ei sunt cei pe 

care Isus îi mântuiește, nu alții. Oricine ar fi aceștia (iar 

Scriptura ne învață în alte locuri că ei sunt cei aleși), ci con-

stituie un număr limitat și particular de persoane. Observați 

de asemenea accentul pus pe faptul că El îi mântuiește. El nu 

doar face mântuirea posibilă sau le-o pune la dispoziție, ci îi 
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mântuiește în întregime din păcatele lor. Mai important de-

cât orice altceva este că acestea sunt motivele pentru care El 

este numit Isus. A respinge oricare dintre aceste lucruri în-

seamnă să respingi Numele Său și sensul Numelui Său. 

b. Isaia 53:11: „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se 

va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit 

îi va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dum-

nezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor”.  

c. Matei 20:28: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I 

se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscum-

părare pentru mulți”.  

d. Matei 26:28: „acesta este sângele Meu, sângele legă-

mântului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre ier-

tarea păcatelor”.  

e. Evrei 9:28: „tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o 

singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a 

doua oară, nu în vederea păcatului, ca să le aducă mântu-

irea celor ce-L așteaptă”. 

Toate aceste patru pasaje ne arată că Hristos Și-a dat 

viața pentru un număr limitat și bine definit de persoane, nu 

pentru orice persoană. Asta nu înseamnă că respingem fap-

tul că există și pasaje care vorbesc despre „toți” sau despre 

„lume”, dar dacă Biblia este cu adevărat Cuvântul infailibil 

al lui Dumnezeu, cele două tipuri de pasaje nu se pot contra-

zice reciproc. Fie trebuie demonstrat că termenul „mulți” în-

seamnă întrucâtva „fiecare persoană”, fie trebuie arătat că 
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termeni precum „toți” și „lumea” nu se referă în mod nece-

sar la fiecare persoană care trăiește sau care a trăit vreodată 

pe pământ. 

De asemenea, Scriptura ne reamintește în acest verset 

că darul vieții lui Hristos a fost real, satisfacerea deplină a 

dreptății lui Dumnezeu și îndreptățirea pentru acești 

„mulți”. Moartea Lui a fost un preț care i-a răscumpărat în 

fapt din robia păcatului și din moarte, și care le șterge cu 

adevărat păcatele, adică le îndepărtează păcatele. 

f. Ioan 6:37-39: „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; și 

pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: căci M-am 

pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-

a trimis. 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”.  

Hristos nu îl pierde pe niciunul dintre cei pentru care El 

face lucrarea Sa. Nu este ca și cum Hristos vine după toți, și 

totuși îi pierde pe mulți, care fie alunecă de la credință, fie nu 

cred. Dacă El ar fi pierdut doar unul dintre cei pentru care a 

venit, nu ar mai fi împlinit voia Tatălui Său, iar lucrarea Sa nu 

ar mai fi fost acceptată de Dumnezeu. Vedem astfel și faptul 

că nici măcar nu a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos să moară 

sau să facă mântuirea posibilă pentru toți oamenii. Aceia pen-

tru care El vine și Își face lucrarea sunt cei care I-au fost dați 

de către Tatăl, acei oameni aleși de Dumnezeu dinainte de în-

temeierea lumii. Pasajul este prețios și pentru că ne oferă un 

ghid clar pentru a înțelege felul în care termenul „toți” este 
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folosit în Scriptură. Nu trebuie să uităm că el este folosit aici 

și definit prin expresia „tot ce-Mi dă Tatăl”. Acești „toți” pen-

tru care Hristos a murit, după cum ne arată acest pasaj atât 

de clar, nu include niciodată pe altcineva decât pe „toți” aleșii. 

g. Ioan 10:14-15: „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc 

oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște 

pe Mine Tatăl și cum Îl cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau 

viața pentru oile Mele”.  

Isus nu doar că propovăduiește ispășirea limitată prin 

a pune accentul pe faptul că oile Sale sunt cei pentru care El 

a murit, ci și prin a afirma clar ceea ce noi am denumit an-

terior ispășire „particulară”. El ne spune că Își cunoaște oile 

în același fel în care Tatăl Îl cunoaște și El Îl cunoaște pe Ta-

tăl, adică personal și pe nume. Dacă acest lucru este adevă-

rat, dacă El Și-a dat viața pentru cei pe care îi cunoaște per-

sonal, atunci El nu poate să fi murit doar pentru ca oricine 

să aibă o șansă la mântuire. 

h. Ioan 10:26-28: „Dar voi nu credeți, pentru că, după 

cum v-am spus, nu sunteți dintre oile Mele. Oile Mele as-

cultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le 

dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va 

smulge din mâna Mea”.  

Faptul că Hristos Își mântuiește în mod real oile prin 

moartea Sa le salvează pe acestea complet și infailibil, du-

cându-le până în gloria cerească, învățătură care este propo-

văduită în versetele citate. Aceste versete ne arată și că nu 
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credința noastră este ce determină părtășia noastră în moar-

tea lui Hristos, ci voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, așa cum 

le vorbea Isus iudeilor necredincioși, aceștia nu sunt excluși 

din turma Sa pentru că ei nu cred, ci ei nu cred pentru că nu 

sunt din turma Lui. Întrucât El nu a murit pentru ei, aceștia 

nu primesc darul credinței pe care El îl procură pentru noi 

prin sângele Său, și nici vreo altă binecuvântare a mântuirii. 

i. Faptele Apostolilor 20:28: „Luați seama dar la voi înșivă 

și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, 

ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu 

însuși sângele Său”.  

La rândul lui, Pavel îi identifică pe cei pentru care a 

fost vărsat sângele lui Hristos ca fiind un număr limitat sau 

particular de persoane, anume Biserica. Atunci când ne 

amintim că, în Scriptură, Biserica lui Dumnezeu, în contrast 

cu lumea, este un grup extras și chemat din lume, acest lucru 

face ca pasajul să fie și mai convingător. 

j. Isaia 53:8: „El a fost luat prin apăsare și judecată; dar 

cine dintre cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters 

de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele 

poporului meu [Meu, cf. lit. KJV]?”  

k. Luca 1:68: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui 

Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul 

Său”.  

Aici se găsesc două pasaje suplimentare care îi definesc 

pe cei pentru care Hristos a murit ca fiind „poporul Său” sau 
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chiar „poporul Meu” (Dumnezeu însuși vorbește). Cu sigu-

ranță că cei răi și necredincioși nu pot fi denumiți în felul 

acesta! 

I. Tit 2:13-14: „așteptând fericita noastră nădejde și ară-

tarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus 

Hristos. El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răs-

cumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un norod 

care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune”.  

m. Galateni 3:13: „Hristos ne-a răscumpărat din bleste-

mul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este 

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

În aceste ultime două versete, Scriptura îi identifică pe 

cei care beneficiază de pe urma lucrării răscumpărătoare a 

lui Hristos ca fiind „noi”, iar cuvântul folosit este, prin însăși 

natura lui, unul exclusiv, nu inclusiv. Pasajul din Tit 2:13-14 

este deosebit de important, nu doar pentru că vorbește des-

pre Hristos că Se dă la moarte pentru noi, ci și pentru că ne 

arată că cei pentru care El S-a dat pe Sine sunt în mod cert 

și complet mântuiți – răscumpărați, curățați și zeloși pentru 

fapte bune. 

2. Pasaje care arată că Hristos îi mântuiește pe deplin pe 

cei pentru care El a murit 

Pasajele citate mai sus demonstrează clar că moartea 

lui Hristos nu doar face din mântuire un lucru posibil, așa 

încât să depindă de acceptarea ei de către noi pentru a deveni 

o moarte mântuitoare, ci ea constituie mântuirea și garanția 
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vieții veșnice pentru toți cei pentru care El a murit. Întrucât 

aceasta este chestiunea reală în dezbaterea legată de ispăși-

rea limitată, vom adăuga versetele următoare la cele citate 

anterior. 

a. Luca 19:10: „Pentru că Fiul omului a venit să caute și să 

mântuiască ce era pierdut”.  

Observați că Hristos vine să-i mântuiască pe cei 

pierduți, nu doar să facă posibilă mântuirea pentru ei, cei 

pierduți fiind cei care se recunosc pierduți, asemenea lui Za-

cheu. Ceea ce este deosebit de important în legătură cu acest 

verset este că el constituie o explicație a versetului anterior, 

așa cum se indică prin termenul „căci”. În acel verset, Isus 

spune: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta”. Astfel, 

mântuirea a intrat în casa lui Zacheu nu pentru că el a crezut, 

ci datorită faptului că Fiul Omului a venit ca să mântuiască. 

b. Romani 5:8-10: „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față 

de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hris-

tos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când 

suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mân-

tuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. 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”.  

Ideea nu poate fi demonstrată mai clar decât aici. Noi 

suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos. Asta 

înseamnă că nu mai este nimic între Dumnezeu și noi și nici 
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nu mai poate să intervină ceva între noi, căci am fost împă-

cați și vom fi mântuiți. Evident, aceasta face referire mai de-

grabă la gloria finală a poporului lui Dumnezeu decât la pri-

mul contact cu ea, dar acest lucru nu diminuează cu nimic 

accentul pus în text. Ba chiar pasajul subliniază și mai puter-

nic acest lucru, fiindcă moartea lui Hristos garantează nu 

doar începutul mântuirii, ci viața veșnică însăși și gloria ce-

rească.  

Mai mult, pasajul se repetă și accentuează din nou acea 

idee, anume că noi suntem socotiți neprihăniți prin sângele 

Lui (și, de aceea, avem pace cu Dumnezeu, v. 5:1) și, fiind 

socotiți neprihăniți (justificați), vom fi mântuiți cu siguranță 

de mânie. Ideea transmisă aici este următoarea: moartea lui 

Hristos justifică; întrucât ea justifică, cu siguranță ne mân-

tuiește de mânia lui Dumnezeu; de aceea, nu există nicio po-

sibilitate a condamnării pentru vreunul dintre cei pentru 

care Hristos a murit, ci doar siguranța vieții veșnice. 

c. 1 Petru 2:24: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, 

pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim 

pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați”.  

Nu doar că moartea lui Hristos are putere mântuitoare 

în mod real, ci toate suferințele Lui („rănile Lui”). Pentru 

noi, ea constituie moartea păcatului și începutul noii vieți a 

neprihănirii, ca și vindecarea noastră spirituală. Aici nu 

avem doar posibilitatea vindecării, căci, prin moartea Lui, 

noi „am fost” literalmente vindecați. 



158 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

C. PASAJE DIFICILE 

Există câteva pasaje folosite pentru a se afirma că Hris-

tos a murit pentru toți oamenii, fără excepție, pur și simplu 

pentru că aceste pasaje conțin cuvintele „toți” sau „lumea”. 

În loc să tratăm fiecare pasaj separat, le vom grupa în funcție 

de termenul pe care acestea îl folosesc și le vom analiza prin 

alege câteva exemple reprezentative pentru a demonstra fe-

lul în care ele trebuie interpretate în lumina restului Scrip-

turii. În general vorbind, se poate spune că aceste pasaje nu 

intenționează să arate că Hristos ar fi murit pentru toți oa-

menii fără excepție, ci că El a murit pentru toți oamenii fără 

deosebire, adică fără a face vreo diferență între Evrei sau 

Neamuri, oameni importanți sau oameni simpli, bogați sau 

săraci, robi sau stăpâni. 

1. Pasajele biblice care conțin termenul „toți“ 

În primul rând, există acele pasaje care folosesc terme-

nul „toți” în legătură cu moartea lui Hristos. Cele mai cunos-

cute sunt cele din Romani 5:18; 2 Corinteni 5:14-15; 1 Timo-

tei 2:4-6; Tit 2:11 și 2 Petru 3:9.  

În aceste pasaje, cuvântul „toți” trebuie înțeles în con-

textul în care se află și, în mod uzual, are sensul de „toți ale-

șii” sau „toți cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu”. To-

tuși, în fiecare caz, Scripturile ne asigură de sensul acestora. 

Această regulă nu este una neobișnuită. Noi vorbim în felul 

acesta în limbajul de zi cu zi mai mult decât conștientizăm, 
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folosind acest termen atunci când ne referim la un număr 

mai degrabă limitat de oameni. Totuși, noi nu clarificăm 

acest lucru, pentru că, în contextul a ceea ce am spus ante-

rior, sensul este evident. Noi spunem, de exemplu, „toți sunt 

prezenți” și prin asta vrem să spunem că este vorba despre 

„toți cei care au fost invitați” sau „întreaga familie”, nu cu 

sensul de „toți oamenii fără excepție”. 

Astfel, în 1 Corinteni 15:22, „toți” are sensul de „toți cei 

aflați în Hristos”. Această expresie este paralelă celei care ne 

vorbește despre „toți cei care sunt în Adam” și care mor în 

Adam. În fapt, textul nu poate avea alt sens, altfel ar spune 

că fiecare persoană va fi în final mântuită, lucru cu totul con-

tradictoriu față de restul Scripturilor. Cu greu ar îndrăzni 

cineva să creadă că toți oamenii, fără excepție, vor fi înviați 

spiritual. 

Tot așa, în 1 Timotei 2:4-6, „toți” are sensul clar de „tot 

felul de oameni”, nu doar oameni obișnuiți, ci și dintre stă-

pâni și guvernatori, ca și dintre cei aflați în autoritate. Acesta 

este contextul afirmației că Hristos este Mijlocitor al „tutu-

ror”, și că Dumnezeu dorește ca „toți să fie mântuiți”. Pavel 

începe cu acea idee în versetul 1, unde îndeamnă biserica să 

se roage pentru tot felul de persoane, în special pentru con-

ducători, lucru pe care ea îl neglijase. Pavel nu îndeamnă bi-

serica să se roage pentru fiecare persoană din lume, un lucru 

evident imposibil. De aceea, în versetele următoare el nu in-

troduce o nouă idee, ci pur și simplu își continuă îndemnul 
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din primul verset, adăugând diverse motive: că Dumnezeu 

dorește mântuirea tuturor categoriilor de persoane și că 

Hristos este Mijlocitorul acestora. 

Alte pasaje care folosesc termenul „toți” în aceeași ma-

nieră, cu sensul de „toate felurile” sau „orice fel”, sunt Matei 

4:23, Matei 5:11, Matei 10:1, Luca 11:42, Faptele Apostolilor 

10:12, Romani 7:8, 1 Petru 1:15 și Apocalipsa 21:19. În multe 

dintre aceste versete, în fapt, acesta este singurul sens pe 

care termenul „toți” îl poate avea. Chiar dacă nu se referă 

direct la moartea lui Hristos, versetele acestea stabilesc mo-

dul în care termenul poate fi și este folosit în Scriptură. 

O situație asemănătoare este cea a versetului din Tit 

2:11. Dacă acest verset ar susține că harul lui Dumnezeu arătat 

la Cruce este destinat tuturor oamenilor fără excepție, acest 

sens nu doar că ar contrazice unele dintre pasajele pe care le-

am citat deja, ci ar contrazice restul capitolului 2 din această 

epistolă, în mod particular versetele 13 și 14, care spun că ha-

rul și mântuirea ne-au fost descoperite nouă, adică Bisericii. 

Tot așa, 2 Petru 3:9 nu poate avea sensul că Dumnezeu 

așteaptă ca fiecare persoană să vină la Hristos și la pocăință. 

Dacă așa ar sta lucrurile, Hristos n-ar mai veni niciodată, căci 

asta ar însemna să „amâne”. Hristos nu poate să vină și nu va 

veni decât după ce „toți” au ajuns la pocăință. Dacă El trebuie 

să aștepte după toți oamenii, fără excepție, va aștepta veșnic. 

Dar El așteaptă după „noi”, adică după un grup rânduit mai 
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dinainte, iar când numărul acestora este complet, El vine așa 

cum a promis. Versetul însăși definește „toți” ca fiind „noi 

toți”, și ne spune că Dumnezeu este îndelung răbdător față de 

„noi toți” și ne așteaptă. Așa stau lucrurile cu toate celelalte 

pasaje care folosesc acest limbaj. 

2. Pasajele biblice care conțin termenul „lumea” 

Alte pasaje folosesc termenul „lume” pentru a-i identi-

fica pe cei pentru care Hristos a murit. Cele mai des citate 

pasaje care folosesc acest termen sunt Ioan 1:29, Ioan 3:16, 

Ioan 4:42 și 1 Ioan 2:2. Există și pasaje mai rar aduse în dis-

cuție, precum 2 Corinteni 5:19 și 1 Ioan 4:14. Și aceste pasaje 

trebuie înțelese în lumina restului Cuvântului lui Dumnezeu. 

Cheia se găsește în Ioan 17:9, care arată că există două lumi, 

una pentru care Hristos nici măcar nu se roagă, cu atât mai 

puțin moare (căci, dacă El ar fi murit pentru ea, cu siguranță 

că s-ar fi rugat pentru ea) și o altă lume, pentru care El se 

roagă și moare deopotrivă: „Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog 

pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru 

că sunt ai Tăi” (Ioan 17:9). Majoritatea pasajelor trebuie in-

terpretate având permanent în minte acest lucru. 

În câteva dintre aceste pasaje, termenul „lume” nu face 

referire atât de mult la lumea aleșilor spre deosebire de lu-

mea celor răi și reprobați, ci la lumea Neamurilor spre deo-

sebire de lumea Evreilor. Dar chiar și atunci există două 

lumi, chiar dacă ambele ar fi răscumpărate prin sângele lui 
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Hristos. Cel mai notabil pasaj de acest fel este cel din 1 Ioan 

2:2. 

Există un motiv pentru care Biblia folosește aceste cu-

vinte atunci când vorbește despre moartea lui Hristos. Ea nu 

le folosește doar pentru a face lucrurile mai greu de înțeles 

sau pentru a aduce confuzie, ci pentru a ne învăța un adevăr 

foarte important. Acel adevăr este următorul: Dumnezeu, în 

mântuirea poporului Său, nu mântuiește lumea. Lucrarea 

Lui de mântuire nu este un fel de lucrare de salvare prin care 

reușește să scape câțiva oameni ici și colo, ci este mântuirea 

lumii pe care El a creat-o la început, chiar dacă, din cauza 

păcatului, acest lucru implică tăierea și distrugerea multor 

persoane.  

Cu alte cuvinte, în același fel în care Dumnezeu sal-

vează „via” Lui în Isaia 5, și face acest lucru prin a tăia multe 

ramuri, tot așa Dumnezeu mântuiește lumea Lui. Este im-

portant să vedem mântuirea din această perspectivă, întru-

cât ea ne demonstrează că Dumnezeu nu este împiedicat sau 

încurcat cu nimic de apariția păcatului, așa încât cel mai bun 

lucru pe care El l-ar putea face ar fi să folosească doar unele 

piese rătăcitoare din ce ar mai fi rămas bun din planurile 

Sale. Nu, ci în înțelepciunea Sa perfectă, El împlinește planul 

Său original și mântuiește lumea Lui.5  

 
5 Le recomandăm cititorilor lucrarea „The Sovereignty of God” de A.W. Pink și eseul lui 

Homer C. Hoeksema, intitulat „God So Loved the World”, ambele enumerate și în lista de 
lecturi recomandate din Anexa 1. 
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3. 1 Timotei 4:10 și 2 Petru 2:1 

Există câteva versete care trebuie analizate, cele mai 

importante dintre ele fiind 1 Timotei 4:10 și 2 Petru 2:1. Pri-

mul dintre ele pare să ne spună că Dumnezeu, în plus față de 

a fi Mântuitorul poporului Său, este într-un anumit sens 

Mântuitorul tuturor oamenilor. 2 Petru 2:1 ar părea să 

afirme că, într-un fel, Dumnezeu i-ar fi „răscumpărat” pe cei 

care se leapădă de El și sunt în final distruși. 

În ceea ce privește versetul din 1 Timotei 4:10, El nu 

poate avea sensul că Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oa-

menilor la nivel individual, pentru că pasajul ar intra în con-

tradicție cu restul Scripturii și ar conduce la universalism, 

învățătura care pretinde că nimeni nu va fi condamnat. Ob-

servați că versetul nu doar că spune că Dumnezeu L-a trimis 

pe Fiul Său pentru toți, ci și că El este Mântuitorul tuturor. 

Chiar dacă există o explicație alternativă a lui Calvin, expli-

cația pe care noi o preferăm are de-a face cu folosirea expre-

siei „mai ales”. Cuvântul „toți” pare să indice faptul că „toți 

oamenii” constituie un grup mai larg și mai puțin exclusiv 

decât grupul „celor credincioși”. În realitate, acestea consti-

tuie unul și același grup. De aceea, ideea versetului este ur-

mătoarea: „Mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor 

credincioși”. 

Trei alte versete din Noul Testament folosesc similar 

același cuvânt tradus prin „mai ales” sau „în primul rând”. 

În Faptele Apostolilor 25:26, „ta” și „împărate Agripa” sunt 
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aceeași persoană, așa că versetul poate fi citit astfel: „înain-

tea ta, adică înaintea ta, împărate Agripa”. În 1 Timotei 5:8, 

„ai lui” și „cei din casa lui” constituie de asemenea același 

grup, iar termenul „mai ales” are din nou sensul de „adică”. 

Astfel, toți au porunca de a purta de grijă „de ai lui, adică de 

cei din casa lui”. În final, în 2 Petru 2:9-10, cei „nelegiuiți” și 

„cei ce umblă carnal” [lit. KJV] constituie același grup de oa-

meni, iar termenul tradus prin „mai ales” comportă din nou 

ideea de „adică”. Dumnezeu îi păstrează pe „cei nelegiuiți 

pentru ziua judecății, ca să fie pedepsiți, adică pe cei care 

umblă carnal”.  

Acolo unde acest termen are orice alt sens, el indică 

faptul că grupul la care se referă are un nume special în fie-

care caz, un nume care întărește ceea ce pasajul în cauză 

spune despre acel grup. În Faptele Apostolilor 25:26, „ta” 

este „împărate Agripa”. În 1 Timotei 5:8, „ai lui” sunt „cei 

din casa lui”, întărind porunca ce le-a fost dată de a se îngriji 

de ai lor. Apoi, în 2 Petru 2:9-10, cei „nelegiuiți” sunt „cei 

care trăiesc carnal”, subliniind astfel faptul că aceștia sunt 

păstrați pentru judecată. 

Așadar, în 1 Timotei 4:10, „toți oamenii” sunt specific 

„cei credincioși”, iar textul explică de ce Dumnezeu este 

Mântuitorul lor. Astfel, în loc să sugereze că Dumnezeu ar fi 

într-un sens Mântuitorul tuturor oamenilor, fără excepție, 

acest verset arată de fapt că „toți oamenii” este echivalent cu 

„cei care cred”, adică un număr limitat de persoane. 
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În ceea ce privește versetul din 2 Petru 2:1, trebuie să 

ne amintim înainte de toate că pasajul nu poate avea sensul 

că acești oameni ar fi fost în realitate răscumpărați de Hris-

tos prin sângele Său. Dacă așa ar fi fost situația, ei I-ar fi 

aparținut lui Hristos pe veci, căci, așa cum spune Isus în Ioan 

10:28, „Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni 

nu le va smulge din mâna Mea”. Având aceste lucruri în 

minte, există mai multe modalități posibile de a interpreta 2 

Petru 2:1. Primul ar fi să înțelegem că expresia „Stăpânul, 

care i-a răscumpărat” face referire la adevărul ispășirii prin 

sângele lui Hristos care este propovăduit și crezut în Bise-

rică, considerând pronumele „ei” ca o notă generală, nu apli-

cându-se în mod specific falșilor profeți. Acești învățători 

mincinoși resping mărturia Bisericii, care spune că „Domnul 

ne-a răscumpărat”. Cealaltă interpretare este foarte asemă-

nătoare și ar spune că termenul „ei” se referă la „oameni” în 

loc să se refere la învățătorii falși. Cei care sunt răscumpărați 

prin sângele lui Hristos sunt, așadar, poporul lui Dumnezeu 

din trecut și din prezent (cărora Petru le scrie). 

În concluzie, dorim să accentuăm ideea de mai sus: 

dacă pasajele care par să ne spună că Hristos ar fi murit pen-

tru toți oamenii fără excepție sunt analizate atent și inter-

pretate ca o referire la fiecare persoană, fără excepție, vom 

descoperi că ajungem să afirmăm mult mai mult decât o fac 

cei care cred în ispășirea universală. Am ajunge astfel să pre-

tindem că aceste versete spun nu doar că Hristos a murit 
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pentru toți oamenii, fără excepție, ci că toți oamenii sunt în 

realitate mântuiți și vor merge în Rai. 

D. OBIECȚII  

1. „Ispășirea limitată diminuează valoarea morții lui Hris-

tos” 

Una dintre obiecțiile auzite frecvent la adresa doctrinei 

ispășirii limitate sau particulare este că ea ar limita valoarea 

jertfei lui Hristos prin a afirma că El a murit doar pentru 

unii, nu pentru toți. În fapt, lucrurile stau tocmai pe dos. Nu 

ispășirea limitată este cea care respinge sau diminuează me-

ritele morții lui Hristos, ci învățătura că Hristos ar fi murit, 

într-un anume sens, pentru toți. Ideea este că, dacă Hristos 

a murit pentru toți, dar nu toți sunt în realitate și complet 

mântuiți prin moartea Lui, atunci în realitate moartea Lui 

nu le-a fost de mare folos. Ea nici măcar nu a determinat 

dacă aceștia vor pieri sau vor fi mântuiți. În acel caz, jertfa 

lui Hristos nu are nici putere și nici valoare.  

Prin contrast, dacă toți cei pentru care Hristos a murit 

nu sunt toți oamenii de pretutindeni, și dacă ei sunt cu ade-

vărat și pe deplin mântuiți prin jertfa Lui, atunci sângele Lui 

are o valoare infinită, datorită puterii Lui mântuitoare. Doar 

doctrina ispășirii limitate, care susține că moartea lui Hris-

tos constituie deplina mântuire a tuturor acelora pentru care 

El a murit, este în măsură să ilustreze valoarea infinită a jer-

tfei lui Hristos. 
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2. „Ispășirea limitată inhibă lucrarea de misiune“ 

Unii susțin că păcătoșii nu vor fi atrași la Hristos sub pre-

dicarea Evangheliei decât dacă li se spune că „Hristos a murit 

pentru tine”. Evident acest lucru, nu li se poate spune decât 

dacă am crede că Hristos ar fi murit în realitate pentru toți. 

În fapt, tocmai contrariul este adevărat. Nu doctrina is-

pășirii limitate este ceea ce inhibă misiunea și predicarea 

Evangheliei, ci doctrina ispășirii universale. Cunoaștem din 

experiență personală că a le spune păcătoșilor că „Hristos a 

murit pentru tine, pentru că El a murit pentru toți” este un 

lucru periculos. Răspunsul majorității într-o astfel de situație 

este că, „Dacă Dumnezeu mă iubește și Hristos a murit pentru 

mine, atunci totul este bine. De ce să mă îngrijorez?” De aceea, 

nu există nimic altceva care să fi produs mai multă siguranță 

carnală, atât între pretinșii credincioși cât și printre necredin-

cioși, cum este învățătura că Hristos a murit pentru toți, fără 

excepție. Din acest motiv, ea trebuie respinsă. 

3. „Ispășirea limitată distruge siguranța credinciosului”. 

Unii oameni sugerează că doar învățătura că Hristos ar 

fi murit pentru toți poate să producă siguranță. Doar atunci 

pot să cred că Hristos a murit pentru mine. Acest lucru pur și 

simplu nu poate fi adevărat. Nu există nicio siguranță reală 

care poate fi căpătată din învățătura că Hristos a murit pentru 

toți, în condițiile în care există unii care vor pieri. O astfel de 

învățătură mă va conduce întotdeauna la a mă întreba dacă 



168 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

nu cumva voi fi, la urma urmei, printre cei care pier, chiar 

dacă Hristos a murit pentru mine. 

E. FORME DE RESPINGERE A                                            

DOCTRINEI ISPĂȘIRII LIMITATE 

Ca în cazul celorlalte patru puncte ale calvinismului, 

doctrina ispășirii limitate a fost și ea respinsă în diferite mo-

duri de a lungul istoriei Bisericii. 

1. Universalismul 

Această învățătură pretinde că toți oamenii sunt în rea-

litate mântuiți prin sângele lui Hristos, și apelează pentru 

aceasta la pasajele care vorbesc despre „toți oamenii” și „lu-

mea”. Există o diferență între această învățătură și cea a ar-

minianismului. Arminianismul spune că Hristos a murit pen-

tru toți, dar nu toți vor beneficia în realitate de pe urma morții 

lui Hristos. Nu toți cei pentru care El a murit vor merge în 

Rai. Universalismul susține că nimeni nu va merge în Iad, și 

că sângele lui Hristos îi cuprinde pe toți, fără excepție. 

Orice lectură simplă a învățăturii Scripturii cu privire la 

judecată și Iad ne va demonstra că această învățătură este 

falsă. Cu toate acestea, deși este contrară Scripturii, ea este 

într-un anume sens consecventă cu ideea că Hristos a murit 

doar pentru a face mântuirea posibilă. Cel puțin universalis-

mul nu respinge puterea de a mântui a sângelui lui Hristos. Ei 

spun că Hristos a murit pentru toți, motiv pentru care toți vor 
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fi în mod cert mântuiți. În realitate, dacă susținem că moartea 

lui Hristos are putere mântuitoare, atunci singurul argument 

consecvent în fața calvinismului este universalismul. 

2. Doctrina Romano-Catolică  

Biserica Romano-Catolică respinge doctrina ispășirii li-

mitate nu atât de mult prin a nega faptul că Hristos a murit 

doar pentru poporul Său, ci prin a respinge învățătura că sân-

gele Său este singurul lucru care curăță păcatul și că el a șters 

păcatele poporului Lui odată pentru totdeauna. Astfel, lucruri 

precum faptele bune, penitența și purgatoriul sunt necesare 

în plus față de sângele lui Hristos, pentru a șterge păcatul. În 

mod asemănător, meritele și rugăciunile sfinților și ale Mariei 

sunt ilustrate ca având la fel de multă valoare în iertarea pă-

catelor ca și lucrarea lui Hristos. O formă clară de respingere 

a vredniciei unice și veșnice a morții lui Hristos în mântuire 

este maslul romano-catolic, care se presupune că este o repu-

nere nesângeroasă în scenă a morții lui Hristos. 

Cu toate acestea, Biserica Romano-Catolică respinge în 

același timp caracterul limitat al ispășirii prin a afirma că 

sângele lui Hristos s-a vărsat pentru mai multe persoane de-

cât strict pentru cele care vor merge în final în ceruri. De 

exemplu, potrivit învățăturii romano-catolice, sângele lui 

Hristos spală în realitate păcatul original prin sacramentul 

botezului, inclusiv păcatul original al celor care nu continuă 

să trăiască pe calea mântuirii. 
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3. Arminianismul 

Arminianismul, împotriva căruia a fost scrisă forma 

originală a celor cinci puncte ale calvinismului (Canoanele 

de la Dordt), a susținut și continuă să susțină că Hristos a 

murit pentru toți oamenii, chiar dacă nu toți sunt în realitate 

mântuiți și nu toți vor merge în Rai. Susținătorii acestei idei 

își explică învățătura prin a afirma că Hristos, prin moartea 

Lui, a făcut mântuirea posibilă și disponibilă tuturor, și că 

faptul că o persoană beneficiază în realitate de moartea lui 

Hristos ține de credința și acceptarea de către acea persoană 

a ceea ce Hristos a făcut. 

Totuși, acest lucru face ca mântuirea noastră să de-

pindă mai mult de alegerea sau decizia noastră decât de 

moartea lui Hristos, și anulează puterea sângelui lui Hristos. 

Așa cum arată Canoanele de la Dordt, acest lucru ar însemna 

că Hristos ar fi putut să moară fără ca vreo persoană să be-

neficieze în realitate de pe urma morții Lui (Cap. II, Respin-

gerea Erorilor, 3), idee care nu onorează cum se cuvine înțe-

lepciunea lui Dumnezeu manifestată prin trimiterea lui Hris-

tos și nu cinstește valoarea morții Sale.  

În felul acesta, sistemul teologic arminian constituie o 

formă de respingere a puterii și vredniciei morții lui Hristos, 

deși aceasta este acuzația adusă adeseori împotriva calvinis-

mului de către cei care cred că Hristos ar fi murit pentru toți 

oamenii. 
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4. Oferta liberă a Evangheliei 

Această învățătură bolnavă s-a strecurat în teologia re-

formată în ultimii ani și este un vrăjmaș interior care con-

stituie în același timp o formă de respingere a ispășirii limi-

tate. Această erezie spune că Dumnezeu face, prin Evanghe-

lie, o ofertă sinceră și bine intenționată de mântuire, pe care 

o adresează fiecărei persoane care aude Evanghelia, expri-

mându-Și în felul acesta dorința ca toți să fie mântuiți. 

Dacă acest lucru este adevărat, atunci Dumnezeu este 

mincinos chiar prin predicarea Evangheliei, căci El ar spune 

ceea ce nu este adevărat potrivit doctrinei ispășirii limitate. 

Voia Lui, așa cum este revelată la Cruce, nu este că El dorește 

mântuirea tuturor oamenilor, ci doar a anumitor oameni, 

adică a aleșilor Săi. El nici nu L-a trimis pe Fiul Său pentru 

toți oamenii, ci doar pentru aleși. Cum ar putea Dumnezeu 

să spună cu sinceritate în Evanghelie că El dorește ca toți 

oamenii să fie mântuiți, fără a Se contrazice și a deveni min-

cinos? 

Mai mult, este un lucru evident în sine că, dacă Dum-

nezeu exprimă în realitate, prin Evanghelie, dorința Lui ca 

toți oamenii să fie mântuiți, singurul temei posibil pentru 

aceasta poate fi că, într-un anume sens, Dumnezeu Îl și tri-

mite pe Hristos să moară pentru toți oamenii. Dar nu aceasta 

este ispășirea limitată. O astfel de învățătură este respinsă în 

mod explicit de Canoanele de la Dordt ca fiind parte din în-

vățătura greșită a arminienilor (Cap. III/IV, Respingerea 
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Erorilor, 5). Gândirea care susține oferta liberă a Evangheliei 

aduce prejudicii serioase cauzei calvinismului, fiindcă este 

învățătura multora care pretind că ei cred în ispășirea limi-

tată, dar care, de fapt, contrazic ispășirea limitată tocmai în 

acest aspect. 

5. Modernismul  

Acesta nu este numele vreunei secte sau denominații 

anume, ci face referire la învățătura foarte răspândită în zi-

lele noastre care susține că moartea lui Hristos nu constituie 

nici măcar ispășire sau răscumpărare, ci doar exemplul unui 

om care a fost gata să moară pentru principiile sale – un 

exemplu pe care noi trebuie să îl urmăm. Această învățătură 

dorește să facă din moartea lui Hristos un exemplu pentru 

toți, cel puțin pentru toți cei care au urechi pentru aceasta, 

dar, pentru că este o formă de respingere a caracterului răs-

cumpărător al sângelui lui Hristos, este clar că cei care o sus-

țin se află în afara creștinismului, întrucât moartea și jertfa 

ispășitoare a lui Hristos constituie elementele pe care crești-

nismul este întemeiat. 

Motivul pentru care am menționat această eroare este 

că, în esență, învățătura modernismului nu este atât de dife-

rită de cea a arminianismului, care neagă și ea puterea și efi-

cacitatea sângelui lui Hristos. În fapt, la momentul Sinodului 

de la Dordt, arminienii propovăduiau diferite teorii ale ispă-

șirii, care o făceau să fie ilustrată ca un exemplu al dragostei 
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lui Dumnezeu sau al dreptății Sale, lucru care respingea ex-

plicit faptul că ispășirea era orice altceva în afara unui exemplu. 

6. Suficiența și eficacitatea 

Există unii care susțin că, chiar dacă moartea lui Hris-

tos a avut putere mântuitoare doar pentru aleși, ea a fost 

totuși suficient de meritorie pentru a fi plătit pentru păcatele 

întregii omeniri. În sine, această idee este una mai degrabă 

abstractă, și probabil nu una atât de chestionabilă, chiar dacă 

Scriptura nu face în mod evident o astfel de deosebire. Biblia 

insistă asupra faptului că ispășirea este deopotrivă prețioasă 

și puternică doar în beneficiul aleșilor. Totuși, această deo-

sebire este de obicei dusă un pas înainte, pentru a susține 

ideea că moartea lui Hristos n-a fost doar suficient de valo-

roasă pentru a plăti pentru păcatele tuturor, ci că, de fapt, 

Dumnezeu ar fi și intenționat să facă acest lucru. Singurul 

motiv pentru care El nu atinge acest obiectiv, potrivit acestei 

perspective, este încăpățânarea omului de a nu crede și de a 

nu accepta lucrarea lui Hristos. O astfel de perspectivă nu 

este decât un arminianism atent mascat și o respingere a ca-

racterului particular și limitat al ispășirii. 

7. Dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii 

Evident, întreaga discuție legată de aria de cuprindere 

a ispășirii este inseparabil conectată la discuția despre dra-

gostea lui Dumnezeu și intențiile Lui. Învățătura că Hristos 

a murit pentru toți, fără excepție, decurge din credința că 
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Dumnezeu îi iubește pe toți și că dorește ca toți să fie mân-

tuiți. Așadar, există o legătură foarte strânsă între doctrina 

ispășirii limitate și doctrina alegerii necondiționate. Calvi-

nistul nu doar crede că Hristos a murit pentru un număr li-

mitat de oameni întrucât aceasta este învățătura Bibliei, ci și 

pentru că el crede de asemenea învățătura biblică a alegerii 

suverane și necondiționate, adică faptul că Dumnezeu îi iu-

bește din veșnicie și intenționează să-i mântuiască doar pe 

unii, nu pe toți. Cu toate acestea, trebuie subliniat că, dacă 

Dumnezeu este Dumnezeu și dacă Hristos este Fiul Său prea-

iubit, intenția și dragostea lui Dumnezeu nu pot să contra-

zică ceea ce Hristos a făcut prin moartea Lui. Lucrarea lui 

Hristos nu poate fi altceva decât împlinirea dragostei și a in-

tenției lui Dumnezeu. 

F. IMPORTANȚA PRACTICĂ 

Doctrina ispășirii limitate nu constituie un lucru banal 

și abstract, ci parte din adevărul care modelează viețile noas-

tre, ne face sfinți și ascultători și ne aduce mângâiere. Având 

această perspectivă în minte, haideți să privim la câteva din-

tre implicațiile practice ale acestei doctrine. 

1. Ispășirea limitată și predicarea 

Dacă cineva crede sau nu în ispășirea limitată, acest lu-

cru se vede în mod categoric prin felul în care acea persoană 

predică Evanghelia. Dacă Crucea este cu adevărat puterea lui 

Dumnezeu spre mântuire, așa cum Scriptura ne spune că este, 
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atunci predicarea lui va fi propovăduirea Crucii și a morții lui 

Hristos pe cruce. Astfel, puterea prin care păcătoșii cred va fi 

puterea lui Dumnezeu care le vorbește prin acea propovădu-

ire și prin Duhul Sfânt care lucrează în inimile lor.  

Prin contrast, dacă propovăduirea Crucii depinde de 

acceptarea sau credința omului, predicarea va degenera într-

un efort de marketing, așa cum stau lucrurile în multe ca-

zuri. Trebuie doar să recunoaștem influența multelor întâl-

niri de trezire atât de populare, apariția chemărilor la altar 

și a implorării păcătoșilor să se roage după dictare, lucruri 

introduse în închinarea bisericii și în evanghelizare. Putem 

vedea în acestea ce anume devine predicarea atunci când 

adevărul ispășirii limitate și eficace este abandonat. Dacă ar 

fi să folosim cuvintele unui alt autor, ea ajunge să fie o „vân-

zare” a lui Isus Hristos și a Crucii, într-o manieră care sea-

mănă mai degrabă cu un circ.  

Asta nu înseamnă că, atunci când predicăm Crucea, re-

nunțăm la chemarea adresată păcătoșilor de a se pocăi și de 

a crede, dar dacă cineva crede cu adevărat în ispășirea limi-

tată, acea chemare va fi una care va reflecta imaginea unei 

porunci, nu a unei oferte amăgitoare a mântuirii, adresată 

tuturor, nici o încercare zadarnică de a-L „vinde” pe Hristos 

prin a-i implora pe păcătoși. Principalul element al predicării 

nu este îndemânarea carismatică și oratorică a predicatoru-

lui, așa cum își închipuie mulți în zilele noastre, ci faptul că 

predicatorul propovăduiește nimic altceva decât pe Hristos 
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răstignit, care este puterea lui Dumnezeu în mântuire. De 

aceea, ceea ce predicatorul crede despre ispășire are un im-

pact profund asupra însăși naturii și manierei predicării 

Evangheliei. 

2. Ispășirea limitată și lucrarea de misiune 

Doctrina ispășirii limitate înseamnă că chemarea adre-

sate Bisericii privitoare la misiune nu este de a predica Evan-

ghelia fiecărui suflet care trăiește acum, ci a o predica atunci 

și acolo unde Dumnezeu găsește plăcerea să trimită Evan-

ghelia. Există o gândire greșită în această privință care pune 

o povară grea a vinovăției pe creștinii de astăzi, căci este im-

posibil, atât în termenii costului și a mâinii de lucru disponi-

bile, să îi predicăm Evanghelia fiecărei ființe omenești aflată 

în viață la acest moment. Biserica trebuie să se simtă vino-

vată dacă Hristos a murit pentru fiecare persoană, dar ea n-

a făcut acest lucru cunoscut fiecărei persoane. Apoi, dacă așa 

ar sta lucrurile, nu există niciun creștin în viață care n-ar 

trebui să-și vândă toate posesiunile și să se dedice în fiecare 

moment al vieții sale eforturilor de a împlini acest obiectiv. 

Dacă nu face aceasta, el este vinovat de a eșua să îi informeze 

pe oameni de faptul că Hristos a murit pentru ei. Apoi, Bise-

rica din trecut trebuie să nu își fi împlinit niciodată chema-

rea ei de a predica Evanghelia în toată lumea, căci ea trebuie 

să fi ratat constant cea mai importantă chemare care i-a fost 

dată: Marea ei Trimitere. 
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Dar dacă noi credem în ispășirea limitată, putem fi si-

guri de adevărul că mesajul Crucii nu este pentru toți. Vom 

putea fi mulțumiți să predicăm Evanghelia atunci și acolo 

unde Dumnezeu o trimite. Nu vrem să spunem prin aceasta 

că Biserica nu trebuie să fie implicată activ și agresiv în lu-

crarea de misiune, ci doar că ea nu trebuie să se simtă vino-

vată atunci când nu este capabilă, din motive legitime, să 

ducă Evanghelia la fiecare bărbat, femeie și copil. Biserica 

poate să rămână încredințată de faptul că, acolo unde Dum-

nezeu Își are un popor, El va face posibil ca Biserica să pre-

dice Evanghelia, atât prin a-i deschide ușile, cât și prin a asi-

gura mijloacele care îi sunt necesare. 

3. Ispășirea limitată și mărturisirea Evangheliei 

Credința în ispășirea limitată are un efect asupra con-

ținutului mărturiei creștine și asupra conținutului predicării 

în lucrarea de misiune. Doctrina ispășirii limitate înseamnă 

că nici Biserica, în predicarea ei misionară, nici credinciosul, 

în mărturia lui, nu pot merge înaintea celor pierduți și să le 

spună acestora: „Hristos a murit pentru tine!” A afirma acest 

lucru ar fi în majoritatea cazurilor o minciună, iar încercarea 

de a-i convinge pe cei pierduți prin a le spune acest lucru ar 

fi mai mult decât o amăgire. 

Ceea ce credinciosul trebuie să facă în mărturia lui și 

Biserica în predicarea ei, este să vorbească despre Hristos și 

despre puterea lucrării Sale, ca și despre faptul că El a murit 
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pentru păcatele poporului Său, chemându-i pe cei pierduți la 

pocăința și credința în Hristos, lăsând lucrarea de convin-

gere de păcat a păcătoșilor pe seama Duhului Sfânt. 

4. Ispășirea limitată și siguranța mântuirii 

Ar trebui să fie un lucru evident faptul că siguranța 

mântuirii noastre depinde de a cunoaște că moartea lui Hris-

tos pe cruce este mântuire deplină și necondiționată. Dacă 

am crede că prin Cruce avem doar o posibilitate de mântuire 

și că a beneficia de ea ține de acceptarea ei de către noi, am 

fi lipsiți de toată mângâierea noastră în Hristos. Mângâierea 

noastră ține de adevărul biblic că El este întreaga noastră 

mântuire, și că nu avem nevoie de nimic altceva în afara Lui. 

Dacă am crede că Dumnezeu ar fi oferit în mod sincer 

mântuirea tuturor oamenilor, fără excepție, cum am putea fi 

vreodată siguri că nu ne aflăm printre cei cărora mântuirea 

le este oferită sincer de Dumnezeu, dar pentru care nu L-a 

trimis pe Hristos? Trebuie să știm că sângele Lui este singu-

rul lucru care stă între noi și Iad, căci ce altceva în întreaga 

lume ar putea fi suficient pentru mântuirea noastră, dacă nu 

sângele Lui? 

5. Ispășirea limitată și gloria lui Dumnezeu 

În ceea ce privește glorificarea și lauda lui Dumnezeu 

în biserică, ispășirea limitată este de asemenea de cea mai 

mare valoare imaginabilă. Cine poate lăuda un Dumnezeu 
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care le oferă sincer mântuirea tuturor oamenilor, fără a in-

tenționa măcar mântuirea lor? Cine ar putea să laude un 

Dumnezeu care Își trimite Fiul în lume și Îl supune rușinii și 

ocării Crucii, când nu există decât mici șanse ca unii să 

ajungă mântuiți? 

Un lucru este cert: oricât ar comenta unii despre aceste 

învățături, Dumnezeu nu va permite nici măcar unei picături 

a sângelui Fiului Său să fie risipită, și nu va permite ca moar-

tea Lui costisitoare să fie un eșec. El nu va permite înțelep-

ciunii Sale să fie pătată de ideea că El ar putea face un astfel 

de efort și să plătească un preț atât de mare doar cu o spe-

ranță îndoielnică a mântuirii unora. El nu va permite puterii 

Sale să fie batjocorită ca și cum El n-ar fi fost în măsură să îi 

mântuiască pe toți cei pe care a dorit să îi mântuiască, și 

pentru care L-a trimis pe Fiul Său. În realitate, chestiunea 

pusă în discuție aici este suveranitatea lui Dumnezeu, și noi 

trebuie să vedem acest lucru. Dumnezeu este nu doar suve-

ran în a hotărî din veșnicie cine va fi mântuit, ci El este ace-

lași Dumnezeu suveran la cruce și în predicarea crucii, căci 

și acolo El decide cine va fi mântuit și cine va beneficia de pe 

urma sângelui Fiului Său, Isus Hristos.  

G. RELAȚIA CU CELELALTE                                                   

PATRU PUNCTE ALE CALVINISMULUI 

După cum am văzut în mare măsură, doctrina ispășirii 

limitate este inseparabil legată de celelalte patru puncte ale 
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calvinismului. De aceea, este cu adevărat imposibil să fii cal-

vinist în trei sau patru puncte, și să respingi această doc-

trină, în timp ce le susții pe toate sau majoritatea celorlalte. 

Legătura dintre alegerea necondiționată și ispășirea li-

mitată este clară. Alegerea necondiționată explică ce anume 

limitează ispășirea, anume voia suverană și alegerea lui 

Dumnezeu însuși. Ispășirea universală spune că nu voia lui 

Dumnezeu, ci voia omului este ceea ce limitează ispășirea și, 

de aceea, ea respinge aproape întotdeauna alegerea necon-

diționată, afirmând în schimb o alegere condiționată prin 

care Dumnezeu doar vede mai dinainte credința unora, după 

care îi alege pe cei care Îl vor alege pe Hristos și care vor 

beneficia de pe urma morții Lui. 

Dacă mântuirea și crucea depind de alegerea și liberul 

arbitru al omului, alegerea este zadarnică. Faptul că Dumne-

zeu alege sau nu pe cineva nu schimbă cu nimic lucrurile. 

Totul va depinde de decizia omului de a-L accepta sau res-

pinge pe Hristos. 

În ce privește depravarea totală, acea doctrină consti-

tuie motivul pentru care ispășirea trebuie să fie eficace pen-

tru toți cei pe care Dumnezeu i-a dat lui Hristos, căci doc-

trina depravării totale ne învață că omul n-are în el însuși 

nicio putere de a-L accepta pe Hristos sau de a crede în me-

sajul Crucii. Dacă puterea Crucii ar depinde în realitate de 
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acceptarea lui Hristos de către noi, și dacă oamenii sunt total 

depravați, nimeni n-ar putea fi vreodată mântuit prin Cruce. 

Tot astfel, doctrinele harului irezistibil și a perseveren-

ței sfinților decurg din ispășirea limitată. Doctrina ispășirii 

limitate are sensul că Hristos a procurat totul prin moartea 

Lui, inclusiv harul care ne duce la mântuire și care ne păs-

trează în mântuire până la sfârșit. Ea are de asemenea sensul 

că cei pentru care Hristos a murit sunt mântuiți și trebuie să 

fie mântuiți. De aceea, ea implică un har care este puternic 

și irezistibil, care nu eșuează niciodată în a-și atinge ținta.  
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5 
HARUL IREZISTIBIL 

 

Depinde mântuirea de harul lui Dumnezeu sau de libe-

rul arbitru al păcătosului? Poate fi împiedicată cu ceva voința 

lui Dumnezeu de a mântui un om? Se poate întâmpla ca, deși 

harul lui Dumnezeu să fi început să lucreze într-un om, el să 

se împotrivească harului și să piară? Încearcă Dumnezeu să 

mântuiască oameni, sau îi mântuiește în mod real? Iată câteva 

întrebări vitale! Importanța lor nu este abordată mai clar de-

cât într-o discuție legată de adevărul harului irezistibil. 

Doctrina harul irezistibil sau a „harului eficace”, așa 

cum mai este ea denumită, este cel de-al patrulea dintre cele 

cinci puncte ale calvinismului. Ea este reprezentată de litera I 

din acronimul TULIP. Harul irezistibil se află în contrast cu 

învățătura că mântuirea ar depinde de decizia finală a omului. 

Potrivit arminianismului, harul lui Dumnezeu poate fi împie-

dicat să acționeze de voința omului. Calvinismul susține că 

harul lui Dumnezeu îl mântuiește pe om în mod irezistibil. 

Prin expresia „harul irezistibil” ne referim la faptul că 

harul lui Dumnezeu și mântuirea nu pot fi împiedicate cu 
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succes. Atunci când Dumnezeu hotărăște să mântuiască un 

om, acel om este mântuit! Nici omul, nici diavolul și nici lu-

mea aceasta rea nu sunt capabili să împiedice mântuirea ace-

lui om. Nimic nu poate sta în calea planului mântuitor al lui 

Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu dorește mântuirea acelui 

om și va lucra în acest sens, ci El îl va mântui în mod concret, 

„Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” (Romani 9:19).  

Harul irezistibil este o chestiune importantă. Nicio bi-

serică și niciun creștin n-ar trebui să creadă că este un lucru 

neînsemnat. Importanța acestui subiect nu ține doar de în-

trebarea, „Se poate împotrivi cineva harului?”, ci în ultimă 

instanță de această întrebare: „Se poate împotrivi cineva lui 

Dumnezeu?”, întrucât harul mântuirii este harul lui Dumne-

zeu. Este posibil ca Dumnezeu, Dumnezeul suveran – despre 

care Scripturile afirmă că „El face ce vrea cu oastea cerurilor 

și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împo-

triva mâniei Lui” (Daniel 4:35) - să fie împiedicat în împlini-

rea voii Sale de a mântui până și un singur păcătos? Chesti-

unea aceasta privește însăși caracterul și ființa lui Dumne-

zeu. Doctrina harului irezistibil ne așază față în față cu cea 

mai importantă întrebare cu care un om se poate întâlni: Ce 

crezi despre Dumnezeu? 

Întrucât credința reformată mărturisește adevărul că 

Dumnezeu este un Dumnezeu suveran, ea afirmă în același 

timp adevărul scriptural al harului Său irezistibil. Evident, 

aceasta constituie o argumentație logică riguroasă, după 



CAPITOLUL 5. HARUL IREZISTIBIL  185 

cum orice persoană cu o gândire clară poate să observe. To-

tuși, mai important este că ea constituie învățătura Sfintelor 

Scripturi. Scopul acestui capitol este acela de a demonstra 

validitatea acestei afirmații. 

A. DOCTRINA 

1. Mântuirea se datorează exclusiv puterii harului lui 

Dumnezeu 

Dacă un păcătos a fost ales necondiționat la mântuire 

din veșnicie, de către Dumnezeu Tatăl, la vremea potrivită, 

el a fost răscumpărat prin moartea lui Isus Hristos. Totuși, 

acest păcătos trebuie să fie și mântuit, altfel spus, beneficiile 

morții lui Hristos trebuie să îi fie aplicate, așa încât el să fie 

făcut capabil să intre în posesia mântuirii pe care Dumnezeu 

o intenționează pentru el. El trebuie să fie convertit în inima 

și viața lui, fiind transformat dintr-un păcătos mort, necre-

dincios și neascultător într-un copil al lui Dumnezeu - viu, 

credincios și ascultător. Puterea lui Dumnezeu care lucrează 

această schimbare radicală în cel păcătos este denumită har. 

Mântuirea este prin har și numai prin har. În istoria Bi-

sericii, acest subiect s-a dovedit a fi unul de o importanță cri-

tică: numai prin har! Au existat dintotdeauna unii care, chiar 

dacă au vorbit despre mântuirea prin har, au atribuit de ase-

menea mântuirea lucrării și abilității omului, cel puțin într-o 

anumită măsură. Da, mântuirea se datorează harului lui 

Dumnezeu, spun ei, însă acel har al lui Dumnezeu cooperează 
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cu lucrarea și voința păcătosului. Da, puterea lui Dumnezeu 

realizează mântuirea, dar puterea lui Dumnezeu depinde de 

disponibilitatea păcătosului. Rezumând această perspectivă, 

ea sugerează că mântuirea se datorează harului lui Dumnezeu 

și unui alt lucru, altceva decât doar harul lui Dumnezeu. 

Scripturile ne învață destul de clar că mântuirea este 

prin har. În Efeseni 2:8, apostolul Pavel ne învață: „Căci prin 

har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la 

voi; ci este darul lui Dumnezeu”. În Faptele Apostolilor 

20:24, același apostol vorbește despre Evanghelie spunând 

că ea este „Evanghelia harului lui Dumnezeu”. Vorbind des-

pre propria persoană, Pavel spune în 1 Corinteni 15:10 că 

„prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”. 

Când afirmăm că suntem mântuiți prin har, prin 

aceasta vrem să spunem că nu suntem mântuiți prin fapte. 

Mântuirea doar prin har înseamnă că faptele noastre nu con-

tribuie deloc la mântuirea noastră. Faptul că harul elimină 

faptele ca o cauză a mântuirii este un principiu clar al Scrip-

turilor. În Romani 11:5-6 ni se spune că „Tot așa, și în vremea 

de față, este o rămășiță datorită unei alegeri, prin har. Și 

dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, 

harul n-ar mai fi har”. Galateni 2:16 ne învață același adevăr: 

„fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele 

Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi 

în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în 

Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi 
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socotit neprihănit prin faptele Legii”. Pavel afirmă în Tit 3:5 

că „El ne-a mântuit nu pentru faptele, făcute de noi în nepri-

hănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din 

nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”. 

2. Harul irezistibil al mântuirii 

Este clar că puterea harului trebuie să fie o putere 

mare. Omul este păcătosul, iar Dumnezeu trebuie să fie Mân-

tuitorul. Omul este incapabil, pe când Dumnezeu trebuie să 

fie capabil. Omul este lipsit de putere, Dumnezeu trebuie să 

fie omnipotent. Omul este slab, pe când Dumnezeu trebuie 

să fie suveran. Noi suntem asemenea omului pe care Isus l-

a vindecat la scăldătoarea Betesda (Ioan 5:1-9). După cum 

acel om era neputincios din punct de vedere fizic, așa suntem 

și noi din punct de vedere spiritual. Starea noastră se dato-

rează păcatului nostru, așa cum era situația acelui olog. 

„După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: ‚Iată că te-ai 

făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se 

întâmple ceva mai rău’” (Ioan 5:14).  

Mântuirea păcătosului necesită o putere foarte mare. 

Diavolul trebuie să fie învins, rebelul trebuie să fie supus, 

inima de piatră trebuie transformată în inimă de carne, o 

nouă făptură trebuie să se nască, iar mortul trebuie înviat. O 

astfel de lucrare necesită o putere mare, putere dincolo de 

abilitatea unei sărmane ființe omenești: este o putere mira-

culoasă, o putere supranaturală, o putere divină. 
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Și din partea lui Dumnezeu este necesară o putere uri-

așă. Simpla implorare, rugăminte sau simplul îndemn la 

adresa oamenilor nu vor realiza această lucrare. Trebuie să 

fie pusă la lucru o putere imensă, asemenea puterii folosită 

la creația lumii. În realitate, fiecare copil al lui Dumnezeu 

este o dovadă vie a puterii nemăsurate a lui Dumnezeu. În 

cazul fiecărei persoane care a fost obiectul harului mântuitor 

al lui Dumnezeu, nu poate exista niciun fel de îndoială des-

pre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Oricine își cu-

noaște ființa suficient, prin harul lui Dumnezeu, cunoaște în 

același timp suveranitatea lui Dumnezeu. 

Chiar dacă recunoaștem că puterea harului este o putere 

uriașă, rămâne chestiunea legată de caracterul irezistibil al 

acestei puteri. Chiar dacă acceptăm că păcătosul este mort, că 

Dumnezeu trebuie să lucreze în mântuire și că lucrarea Lui este 

puternică, se pune întrebarea: Nu există oare o posibilitate ca 

această lucrare să fie împiedicată de către păcătos? Nu este 

oare posibil ca lucrările lui Dumnezeu să le dea tuturor oame-

nilor abilitatea de a veni la Hristos, dacă ei aleg acest lucru? Nu 

ar putea harul să-i facă pe oameni doar capabili să vină la Hris-

tos, întotdeauna condiționat de liberul lor arbitru, așa încât 

omul poate foarte bine să aleagă să nu vină la Hristos și să se 

împotrivească harului Său?  

Întrebarea crucială care ne rămâne este aceasta: Este ha-

rul lui Dumnezeu un har irezistibil? 
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Răspunsul Scripturilor și al credinței reformate la 

această ultimă întrebare este – Da! Harul, dacă este har, tre-

buie să fie un har irezistibil. Întrucât Dumnezeu este un Dum-

nezeu irezistibil, atotputernic și suveran, harul Lui este irezis-

tibil, puternic și suveran. Dumnezeu și harul lui Dumnezeu nu 

pot fi împiedicați cu succes nici măcar de către cel mai încă-

pățânat dintre păcătoși. Când harul lui Dumnezeu lucrează în 

mântuirea păcătosului, acel har va triumfa în procesul de 

mântuire. Păcătosul va fi mântuit. Dumnezeu va avea biru-

ința. Nici puterea diavolului, deci puterea acestei lumi rele, 

nici puterea păcătosului nu vor fi în măsură să prevină, să 

răstoarne sau să împiedice lucrarea harului lui Dumnezeu.  

Dumnezeul Scripturilor este Dumnezeul despre care 

Isaia spunea în 46:10-11: „Eu am vestit de la început ce are să 

se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: 

,Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la 

îndeplinire toată voia Mea... Da, Eu am spus, și Eu voi împlini; 

Eu am plănuit și Eu voi înfăptui”. El este Dumnezeul înaintea 

căruia Daniel spune: „Toți locuitorii pământului sunt o nimica 

înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii 

pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, 

nici să-I zică: ‚Ce faci?’” (Daniel 4:35). 

Dumnezeul unui har pe care omul îl poate împiedica nu 

este Dumnezeul Scripturilor. Cel dintâi este un dumnezeu 

slab, un dumnezeu ineficient, un dumnezeu lipsit de putere. 

În realitate, el nu este deloc Dumnezeu, ci un idol. Iată cât de 
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serioasă este ideea respingerii harului irezistibil al lui Dum-

nezeu! 

B. DOVEZI BIBLICE 

Ce pasaje biblice dovedesc validitatea acestei învăță-

turi a harului irezistibil? Susține Scriptura această învăță-

tură? Fără îndoială că da. 

1. Mântuirea numai prin har 

a. Romani 3:24: „sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin 

harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus”.  

b. Romani 4:16: „De aceea moștenitori [ai mântuirii] sunt 

cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, și 

pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată să-

mânța lui Avraam”.  

c. Romani 9:16: „Așadar, [mântuirea] nu atârnă nici de 

cine vrea [„liberul” arbitru], nici de cine aleargă [faptele 

„bune”], ci de Dumnezeu, care are milă”.  

d. 1 Corinteni 15:10: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce 

sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă 

am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui 

Dumnezeu, care este în mine”. 

e. Efeseni 2:8: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. 

Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu”.  

2. Mântuirea nu este prin faptele omului 

a. Romani 3:28: „noi credem că omul este socotit nepri-

hănit prin credință, fără faptele Legii”.  
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b. Romani 11:6: „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”.  

c. Galateni 5:4: „Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți 

prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har”.  

d. Efeseni 2:8-9: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dum-

nezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”.  

e. 2 Timotei 1:9: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 

sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de 

veșnicii”.  

f. Tit 3:5: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de 

noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea 

nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”.  

3. Pocăința și credința, prin harul lui Dumnezeu 

a. Ioan 3:27: „Drept răspuns, Ioan [Botezătorul] i-a zis: 

‚Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer’”.  

b. Ioan 6:65: „Și a adăugat: ‚Tocmai de aceea v-am spus 

că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat 

de Tatăl Meu’”.  

c. Faptele Apostolilor 5:31: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a 

înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca 

să îi dea Israelului pocăința și iertarea păcatelor”.  

d. Faptele Apostolilor 11:18: „După ce au auzit aceste lu-

cruri, s-au potolit, L-au slăvit pe Dumnezeu și au zis: 
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‚Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor pocăință, ca să 

aibă viața’”.  

e. Faptele Apostolilor 16:14: „Una dintre ele, numită Lidia, 

vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie 

temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a deschis 

inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel”.  

f. Faptele Apostolilor 18:27: „Fiindcă el [Apolo] voia să 

treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă, și le-au 

scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, i-a aju-

tat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră” [i-

a ajutat mult pe cei ce crezuseră prin har, cf. lit. KJV].  

g. 1 Corinteni 4:7: „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, 

pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi 

ca și cum nu l-ai fi primit?”  

h. Filipeni 1:29: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat 

harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru 

El”.  

i. Filipeni 2:13: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează 

în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea”.  

j. 2 Timotei 2:25: „să-i îndrepte cu blândețe pe potrivnici, 

în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă 

la cunoștința adevărului”.  

4. Harul irezistibil 

Caracterul irezistibil al harului mântuirii constituie în-

vățătura clară a unei mulțimi de pasaje biblice care vorbesc 

despre mântuirea eficace a păcătoșilor de către Dumnezeu. 

Dumnezeu nu încearcă să mântuiască păcătoși, depinzând 
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de cooperarea acestora. El nu încearcă să îi mântuiască, 

stând însă neajutorat pe margine și așteptând exersarea li-

berului arbitru de către aceștia. El nu Își dă toate silințele să 

mântuiască păcătoși, dar confruntându-se întotdeauna cu 

posibilitatea reală ca până și cele mai bune eforturi ale Sale 

să nu fie suficiente și ca păcătosul să se împotrivească cu 

succes eforturilor Sale de a-l mântui. Nu, ci Dumnezeu îi 

mântuiește pe păcătoși în mod suveran, eficace și irezistibil. 

Acesta este limbajul Scripturilor, de la început și până la 

sfârșit. 

a. Deuteronom 30:6: „Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia 

împrejur inima ta și inima seminței tale, și Îl vei iubi pe 

Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot su-

fletul tău, ca să trăiești”.  

b. Isaia 55:11: „tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura 

Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea 

și va împlini planurile Mele”.  

c. Ezechiel 36:26-27: „Vă voi da o inimă nouă și voi pune 

în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de 

piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu 

în voi, vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și 

să împliniți legile Mele”.  

d. Ioan 6:37: „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine [Isus]; 

și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară”.  

e. Ioan 6:39: „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”.  
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f. Ioan 6:44-45: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-

l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de 

apoi. În proroci este scris: ,Toți vor fi învățați de Dumne-

zeu’. Așa că oricine L-a ascultat pe Tatăl și a primit învă-

țătura Lui, vine la Mine”.  

g. Romani 8:29-30: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut 

mai dinainte [pe care i-a iubit din veșnicie], i-a și hotărât 

mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru 

ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe 

aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; 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”.  

Toți cei care sunt predestinați (aleși) și chemați de 

Dumnezeu sunt aduși în mod infailibil la mântuire. Rezulta-

tul faptului că ei sunt predestinați și chemați este că ei sunt 

justificați și glorificați. Nimic nu poate împiedica glorificarea 

finală a oricăruia dintre cei care sunt predestinați și chemați.  

5. Mântuirea ca naștere din nou, creație din nou și înviere 

Descrierea biblică a mântuirii ca naștere din nou, cre-

ație din nou și înviere din morți demonstrează adevărul ha-

rului irezistibil dincolo de orice fel de dubiu. 

a. Nașterea din nou  

Biblia vorbește în mod repetat despre mântuire ca naș-

tere din nou. Aceasta este descrierea mântuirii pe care Isus o 

face în bine-cunoscutul Său dialog cu Nicodim din Ioan 3. În 

al treilea verset, Isus spune: „Adevărat, adevărat îți spun că, 
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dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția 

lui Dumnezeu”. Alte pasaje care se referă la mântuire ca fiind 

o naștere din nou includ Ioan 1:13; Ioan 5:21, 24; Efeseni 

1:19-20; Efeseni 2:1, 5; Coloseni 2:13; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 

Ioan 2:29; 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 4:7; 1 Ioan 5:1, 4, 18. Faptul că 

mântuirea este o naștere din nou implică aspectul irezistibil 

al harului mântuirii. În ceea ce privește nașterea fizică, copi-

lul care se naște nu are nicio contribuție în nașterea lui. El 

nu cooperează în naștere și nici nu are cum să fie dornic să 

fie conceput și născut. Nu este în măsură să se împotrivească 

concepției și nașterii sale. Și ceea ce este aplicabil nașterii 

fizice este aplicabil în aceeași măsură nașterii spirituale. Ea 

nu ni se datorează, nu cooperăm în ea și nici nu suntem ca-

pabili să ne împotrivim ei cu succes. 

b. Creația din nou  

Scripturile descriu adesea mântuirea noastră în terme-

nii unei creații noi. De exemplu, Pavel scrie în 2 Corinteni 

5:17: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 

Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”. 

Alte pasaje din Scriptură unde este folosită această metaforă 

includ Galateni 6:15, Efeseni 2:10, Efeseni 4:24 și Coloseni 

3:10. Faptul că mântuirea este o creație din nou conduce de 

asemenea la caracterul irezistibil al harului mântuirii. Doar 

trebuie să te întrebi următoarele lucruri: „Când Dumnezeu 

a creat toate lucrurile, la început, cum le-a creat? Le-a creat 

oare într-o astfel de modalitate încât, când a rostit cuvântul 
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creator chemându-le în ființă pe fiecare, a rămas sub semnul 

întrebării dacă acea ființă a venit sau nu în existență? A co-

operat ființa creată cu Dumnezeu în creația ei? A existat vreo 

ființă capabilă să se împotrivească cuvântului creator al lui 

Dumnezeu?” Apoi răspunde la aceste întrebări. Ceea ce este 

aplicabil lucrării originale de creație de către Dumnezeu a 

tuturor lucrurilor, de la început, este aplicabil în egală mă-

sură lucrării Sale cu atât mai mari a creației din nou. 

c. Învierea 

O altă modalitate de ilustrare a lucrării lui Dumnezeu 

de mântuire a păcătoșilor pierduți, folosită destul de des în 

Scriptură, este aceea a învierii din morți. Reamintiți-vă pro-

feția bine-cunoscută a oaselor uscate din Ezechiel 37. În Efe-

seni 2:1, Pavel scrie: „voi ați fost înviați [făcuți vii din nou], 

voi, care erați morți în greșeli și păcate” [lit. KJV]. Alte pasaje 

ale Scripturii unde se găsește aceeași temă sunt Ioan 5:28-

29, Romani 6:13, Romani 8:10, Romani 11:15, Efeseni 2:5, 

Coloseni 2:13 și Coloseni 3:1. Mântuirea păcătosului este o 

înviere a acestuia, o înviere din moarte spirituală, din moar-

tea în greșeli și păcate. Prin a descrie mântuirea ca o înviere 

din morți, Biblia accentuează faptul că puterea care îi mântu-

iește pe păcătoși este o putere irezistibilă. Ar fi o nebunie să 

susținem că lucrarea de mântuire se datorează cooperării pă-

cătosului. Este o nebunie să afirmăm că, în lucrarea de mân-

tuire, păcătosul ar fi capabil să împiedice sau să încurce cu 

ceva intențiile și lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a lui. Ar 
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putea un om mort să coopereze în învierea lui? Ar fi putut 

Lazăr să împiedice cu ceva intenția lui Hristos în învierea 

acestuia din morți? În ziua de apoi, când Hristos se va întoarce 

și va învia morții, ar putea oare acele trupuri moarte să se afle 

într-o stare în care să coopereze în învierea lor sau să refuze 

să fie înviate, împiedicând puterea învierii și voia lui Hristos 

cel înălțat să se împlinească? Evident că nu. Tot așa, nici pă-

cătosul nu este capabil să coopereze sau să se împotrivească 

mântuirii lui de către Dumnezeu. 

6. Suveranitatea voii lui Dumnezeu 

Acele pasaje ale Scripturii care ne învață despre suvera-

nitatea voii lui Dumnezeu ne învață de asemenea despre ade-

vărul harului irezistibil. Dacă ceea ce Dumnezeu voiește se îm-

plinește întotdeauna, atunci planul lui Dumnezeu de a mântui 

un păcătos este un plan care trebuie să se împlinească. 

a. Psalmii 115:3: „Dumnezeul nostru este în cer, El face 

tot ce vrea”.  

b. Isaia 46:9-10: „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în 

vremile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul; 

Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am 

vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte 

ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămâne 

în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”. 

c. Daniel 4:35: „Toți locuitorii pământului sunt o nimica 

înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locu-

itorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva 

mâniei Lui, nici să-i zică: ‚Ce faci?’”  



198 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

C. PASAJE DIFICILE 

Adesea se face apel la anumite pasaje ale Scripturii, fo-

losite împotriva doctrinei harului irezistibil, pasaje care par 

să ne arate că ar fi posibil ca păcătosul să se împotrivească 

și astfel să împiedice harul lui Dumnezeu. 

Atunci când încercăm să explicăm aceste pasaje, tre-

buie să înțelegem că doctrina harului irezistibil nu presu-

pune că omul nu se împotrivește lui Dumnezeu, lui Hristos, 

Duhului Sfânt și Cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță că 

omul se împotrivește. El este un răzvrătit împotriva lui Dum-

nezeu și unul care Îl urăște pe Dumnezeu. În el nu se găsește 

nicio dragoste de Dumnezeu și nicio dorință de a fi pe plac 

lui Dumnezeu. Acest lucru este pur și simplu ceea ce noi 

vrem să spunem prin ideea că păcătosul este total depravat. 

În acest sens, este perfect adevărat că păcătosul se împotri-

vește lui Dumnezeu și mântuirii. 

Totuși, întrebarea este aceasta: Poate păcătosul să se 

împotrivească eficace harului lui Dumnezeu? Poate să își 

păstreze el împotrivirea față de Dumnezeu chiar și atunci 

când Domnul este determinat să îl mântuiască și a început lu-

crarea de mântuire în el? Poate el să împiedice Duhul Sfânt 

când Acesta a început lucrarea în inima și viața lui? Răspunsul 

la toate aceste întrebări este un NU hotărât. În acest sens, 

Dumnezeu nu poate fi împiedicat. Harul Lui este un har ire-

zistibil. 
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1. Matei 23:37: „Ierusalime, Ierusalime, care îi omori pe 

proroci și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte 

ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina 

puii sub aripi, și n-ați vrut!”  

În versetul de mai sus, putem citi plângerea lui Isus cu 

privire la Ierusalim. Da, liderii răi ai iudeilor au făcut tot ce 

au putut ca să împiedice aducerea împreună a copiilor Ieru-

salimului de către Isus. Ei îi omorâseră cu pietre pe profeți 

și se împotriviseră predicării și învățăturii lui Isus. Ei Îl dis-

creditaseră pe Isus înaintea oamenilor și îi amenințaseră cu 

pedepse pe cei care Îl mărturiseau în mod deschis. Totuși, 

acest lucru nu presupune în niciun fel că acești lideri răi avu-

seseră succes în a-L împiedica pe Isus să-i adune pe copii Ie-

rusalimului. Copiii aleși ai Ierusalimului fuseseră adunați și 

mântuiți, în ciuda împotrivirii liderilor lor răi.  

2. Faptele Apostolilor 7:51: „Voi totdeauna vă împotriviți Du-

hului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi”.  

Acuzația lui Ștefan adusă evreilor necredincioși era că 

părinții lor se împotriviseră întotdeauna Duhului Sfânt, și 

așa făceau și ei. Acest lucru nu presupune că harul ar putea 

fi împiedicat. Ștefan nu vorbește despre acești evrei răi ca și 

cum ei s-ar împotrivi eficace lucrării harului Duhului Sfânt 

în ei, spre mântuirea lor. Deloc! Mai degrabă el vorbește des-

pre împotrivirea lor față de Duhul Sfânt în sensul în care se 

împotriveau constant Cuvântului Duhului Sfânt din Scrip-

tură și profeților, care erau instrumentele Duhului Sfânt care 
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aduceau acel Cuvânt. Așa cum părinții lor se împotriviseră 

lui Moise și Aaron, tot așa au procedat Evreii din vremea lui 

Ștefan, împotrivindu-se Domnului Isus și apostolilor Lui. Ei 

nu s-au împotrivit Duhului Sfânt care ar fi lucrat în ei, căci 

nu erau în situația ca Duhul să lucreze în ei. Dovada stă în 

faptul că ei l-au respins pe Ștefan și l-au omorât cu pietre. 

Împotrivirea lor a fost una manifestată față de chemarea ex-

terioară, față de poruncile, mustrările și învățătura slujitori-

lor lui Dumnezeu trimiși de Duhul Sfânt. 

D. OBIECȚII 

1. „Harul irezistibil înseamnă că omul este mântuit împo-

triva voinței sale”. 

Inamicii doctrinei harului irezistibil au venit cu o mul-

țime de obiecții împotriva acestei învățături a Scripturii. Una 

dintre acestea este că, dacă harul lui Dumnezeu este irezisti-

bil, atunci omul ar fi, de fapt, mântuit împotriva voinței lui. 

Printr-o caricatură la adresa calvinismului, ei pretind că 

acesta ar afirma că Hristos îi târăște pe păcătoși spre Rai, în 

timp ce aceștia se zbat și țipă în semn de protest, Dumnezeu 

forțându-i pe oameni să fie mântuiți împotriva voinței lor. 

Cei care susțin harul irezistibil sunt acuzați că ar predica fap-

tul că Dumnezeu îi tratează pe oameni ca și cum aceștia ar fi 

niște pietre insensibile sau niște păpuși.  

Noi respingem această acuzație! Nu aceasta este învă-

țătura Bibliei, ci o reprezentare grosolană și greșită. 
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Acesta nu este nici cazul când cineva apără adevărul 

harului suveran prin a respinge sau minimiza acțiunea cre-

dinței. Nimeni nu demonstrează că este un susținător înfocat 

al harului irezistibil prin a deveni nervos oridecâteori cineva 

vorbește despre pocăința noastră, despre credința noastră 

sau despre venirea noastră la Hristos, ca și cum acest lucru 

ar pune accentul pe om, pe lucrarea omului și pe abilitatea 

acestuia, în detrimentul adevărului harului suveran. 

Realitatea este că rodul, efectul infailibil al harului lui 

Dumnezeu manifestat în omul păcătos, este că, deși era o 

vreme când el nu credea în Isus Hristos, acum el crede în 

adevăratul Isus Hristos. Chiar dacă anterior el nu se pocăia 

de păcatele lui, acum se pocăiește cu adevărat de acestea. 

Chiar dacă a fost o vreme când el nu dorea să vină la adevă-

ratul Hristos, el acum dorește și chiar vine la el. Harul ire-

zistibil nu elimină din peisaj pocăința și credința, ci mai de-

grabă garantează faptul că păcătosul se va pocăi și va crede 

în Isus Hristos. 

Există o ilustrație a acestui adevăr în vindecarea mira-

culoasă pe care Isus a făcut-o în cazul omului paralitic de la 

scăldătoarea Betesda, în Ioan 5. Acel om neputincios nu avea 

absolut nicio abilitate în sine de a se deplasa, nici nu se afla 

într-o poziție de a coopera cu Isus în minunea vindecării 

sale. Dar când Isus i-a spus cuvântul care l-a vindecat, acel 

om neputincios a fost vindecat, iar efectul vindecării a fost 

că el a putut face ceea ce anterior îi era imposibil: și-a luat 
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patul și a umblat. Învățătura clară a Scripturii este că voința 

și înfăptuirea constituie efectele harului lui Dumnezeu aflat 

la lucru în viețile noastre. David afirmă în Psalmii 110:3: „Po-

porul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea” [în 

ziua puterii tale, lit. KJV]. Pavel scrie: „Căci Dumnezeu este 

Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și vo-

ința și înfăptuirea [și vă dă voința și înfăptuirea bunei Sale 

plăceri, cf. lit. KJV]” (Filipeni 2:13).  

2. „Harul irezistibil face ca predicarea și celelalte mijloace 

ale harului să nu mai fie necesare”.  

O altă obiecție formulată împotriva adevărului harul 

irezistibil este că acesta ar elimina efectiv folosirea mijloace-

lor harului, îndeosebi a predicării Evangheliei. Dacă omul nu 

are abilitatea în sine de a crede, de a-L primi pe Isus Hristos 

și mântuirea, de ce să îl mai chemăm la credința în Isus Hris-

tos? Dacă nu ține de abilitatea vreunui om de a coopera în 

mântuire, de ce să le predicăm Evanghelia tuturor oameni-

lor? Dacă harul lui Dumnezeu este irezistibil și dacă voia lui 

Dumnezeu de a mântui anumiți oameni va fi împlinită în 

mod cert, de ce ar trebui să se preocupe Biserica de predica-

rea Evangheliei acasă sau pe câmpul de misiune? Nu îi va 

mântui Dumnezeu pe cei ce fac parte din poporul Său indi-

ferent de aceasta? 

O astfel de obiecție încalcă adevărul care spune că, deși 

harul lui Dumnezeu este irezistibil, acel har irezistibil al Lui 
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lucrează în oameni prin mijloace clare, principalul fiind pre-

dicarea Evangheliei. Regula divină în această privință este că 

Dumnezeu lucrează și menține harul Său în inimile aleșilor 

Lui prin intermediul predicării Evangheliei. 

Avertismentul Canoanelor de la Dordt, III/IV, Articolul 

17, este consecvent cu acest adevăr: „Întocmai cum lucrarea 

măreață a lui Dumnezeu, prin care El produce și susține vi-

ața noastră trupească nu are loc de la sine, ci necesită folo-

sirea mijloacelor prin care Dumnezeu, potrivit cu înțelepciu-

nea și bunătatea Lui infinită, a dorit să Își manifeste puterea, 

tot așa lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, menționată 

mai devreme, prin care El ne regenerează, nu elimină și nu 

anulează în niciun fel folosirea Evangheliei, prin care Dum-

nezeu, în înțelepciunea Lui măreață, a rânduit ca ea să fie 

sămânța regenerării și hrana sufletului. Din acest motiv, 

apostolii și învățătorii care i-au urmat le-au propovăduit oa-

menilor despre acest har al lui Dumnezeu, într-o manieră 

evlavioasă, pentru a-I da slavă și pentru a smeri orice mân-

drie, totuși fără a neglija ca, între timp, să îi mențină pe oa-

meni, prin mijloacele îndemnurilor sfinte ale Evangheliei, sub 

administrarea Cuvântului, a sacramentelor și a disciplinei. 

Astfel, chiar și în zilele noastre, nu se pune problema ca învă-

țătorii sau cei care propovăduiesc în biserică să își închipuie 

că Îl pot pune la încercare pe Dumnezeu prin a separa ceea ce 

El, în buna Sa plăcere, a dorit să fie lucruri strâns legate”.  
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E. FORME DE RESPINGERE A                                           

DOCTRINEI HARULUI IREZISTIBIL  

1. Liberul arbitru  

Cea mai cunoscută formă de respingere a harului irezis-

tibil constă în învățătura populară legată de liberul arbitru al 

păcătosului. Cei care o susțin nu afirmă doar că omul ar avea 

abilitatea în sine de a-L primi pe Isus Hristos, ci ei insistă că 

ține de puterea fiecărui om de a-L respinge pe Isus Hristos, 

adică de a se împotrivi și împiedica lucrările harului lui Dum-

nezeu, prevenind astfel eforturile lui Hristos de a-l mântui. Ce 

blasfemie! Aceasta era învățătura adusă de Erasmus la vre-

mea Reformei, cu privire la puterea liberului arbitru. În cartea 

sa, intitulată On the Freedom of the Will [Despre liberul arbi-

tru], Erasmus afirma: „Prin libera alegere, ne referim aici la 

o putere a voinței omenești prin care omul se dedică sau în-

toarce spatele lucrurilor care conduc la viața veșnică”.6 

La Sinodul de la Dordt, arminienii au atribuit aceeași 

putere voinței libere. Față de Sinod, ei și-au statuat poziția 

doctrinară după cum urmează: „Cu toate acestea, noi nu cre-

dem că tot zelul, grija și sârguința exercitate pentru a obține 

mântuirea înaintea credinței înseși și a Duhului regenerării, 

ar fi inutile și zadarnice, ba chiar dăunătoare omului, ci mai 

degrabă utile și profitabile. Dimpotrivă, noi susținem că a auzi 

 
6 E. Gordon Rupp, ed. Luther and Erasmus: Free Will and Salvation, in The Library of Chris-
tian Classics, vol. 17 (Philadelphia: The Westminster Press, 1969), 47. 
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Cuvântul lui Dumnezeu, a manifesta întristare față de păca-

tele comise, a dori harul mântuitor al lui Dumnezeu și Duhul 

regenerării (cu aceste lucruri, totuși, omul nu este în măsură 

să facă nimic în lipsa harului) nu doar că nu sunt dăunătoare 

și nefolositoare, ci sunt mai degrabă cu totul utile și foarte 

necesare pentru obținerea credinței și a Duhului înnoirii”7. 

Chiar dacă afirmațiile lui Erasmus și ale arminienilor 

au fost întrucâtva rezervate, pretențiile care se fac astăzi cu 

privire la liberul arbitru sunt mult mai îndrăznețe. Voinței 

păcătosului i se atribuie o putere aproape nelimitată. Voința 

liberă a acestuia pare să fie capabilă să Îl primească pe Isus 

Hristos oferit în Evanghelie, este puternică așa încât își des-

chide inima în fața unui Mântuitor care pledează în fața pă-

cătosului și este capabilă să ia o decizie pentru Dumnezeu. 

Fără îndoială, voința liberă pare să fie mai puternică decât 

Dumnezeu însuși, căci I se poate împotrivi lui Dumnezeu și 

poate împiedica acțiunile Duhului Său mântuitor. 

Ar trebui să fie clar că a propovădui liberul arbitru în-

seamnă să respingi harul irezistibil. Dacă puterea liberului 

arbitru ține nu doar de faptul că Îl poți primi pe Isus Hristos 

și mântuirea, ci și că poți să Îl respingi pe Hristos și mântu-

irea, omul este în măsură să se împotrivească cu succes ha-

rului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dorește mântuirea tu-

turor oamenilor, dar mântuirea depinde de exercițiul voinței 

 
7 Citat în Homer C. Hoeksema, The Voice of Our Fathers (Grand Rapids, Mich.: Reformed 
Free Publishing Association, 1980), 106. 
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libere a acestora, implicația necesară este că, deși Dumnezeu 

dorește mântuirea unui anumit om, acel om poate fi în mă-

sură să Îl împiedice pe Dumnezeu în dorința Lui de a-l mân-

tui.  

În fapt, învățătura liberului arbitru nu constituie o res-

pingere doar a caracterului irezistibil al harului lui Dumne-

zeu, ci, în fapt, ea respinge harul în întregime. Dacă mântu-

irea depinde de puterea din om, o putere capabilă fie să ac-

cepte, fie să respingă mântuirea, atunci ea devine lucrarea 

omului. Dacă mântuirea se datorează lucrării omului, indi-

ferent cât de mare sau mică ar putea fi acea lucrare, atunci 

ea nu se mai datorează harului lui Dumnezeu. 

Dacă omul, prin așa-zisul lui liber arbitru, este în mă-

sură să învingă voința lui Dumnezeu în mântuire, atunci 

omul devine un zeu – căzând pradă minciunii Satanei: „veți 

fi ca Dumnezeu” (Geneza 3:5). Iar dacă noi devenim zei, 

atunci Dumnezeu nu mai este unic. Învățătura liberului ar-

bitru este de o gravitate extremă! 

2. Sinergismul 

Sinergismul este un termen derivat din combinația a 

două cuvinte din limba greacă, care au sensul literal de lucru 

în comun. În teologie, sinergismul se referă la acea perspec-

tivă potrivit căreia omul și Dumnezeu cooperează în mântu-

ire. În mod specific, ea susține că voința omului cooperează 

cu Duhul lui Dumnezeu în lucrarea regenerării. 
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Sinergismul este, în esența lui, același lucru cu învăță-

tura liberului arbitru, cu singurul aspect mai rafinat prin 

care acesta insistă spunând că mântuirea nu se datorează ex-

clusiv exersării liberului arbitru al omului, ci cooperării între 

voința lui Dumnezeu și voința omului. Lucrarea inițială a 

mântuirii este realizată în comun de către Dumnezeu și om. 

Învățătura sinergismului constituie la rândul ei o 

formă de respingere a harului irezistibil. Ea pleacă de la o 

negare a păcătoșeniei și a stării spirituale moarte a omului, 

care este obiectul harului lui Dumnezeu. Ea a respinge de 

asemenea caracterul suveran și irezistibil al harului lui Dum-

nezeu, făcând ca eficacitatea harului lui Dumnezeu să fie de-

pendentă de cooperarea venită din partea omului păcătos. 

3. Învățătura harului comun  

Învățătura harului comun conduce la o respingere a 

harului irezistibil. Acest lucru nu este greu de demonstrat. 

Harul comun este un har al lui Dumnezeu manifestat față de 

toți oamenii, dar care nu îi mântuiește.  

Atunci când cineva promovează un har nemântuitor al 

lui Dumnezeu, când susține un har al lui Dumnezeu de care 

beneficiază toți oamenii, acesta constituie primul pas către 

respingerea fățișă a harului irezistibil. În fapt, în acele bise-

rici în care harul comun a devenit o dogmă acceptată, a putut 

fi observată și o slăbire sau chiar o renunțare deschisă la 

doctrina harului irezistibil. 
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4. Oferta liberă a Evangheliei 

Întrucât pleacă de la prezumția liberului arbitru al pă-

cătosului, învățătura ofertei libere a Evangheliei constituie o 

respingere implicită a caracterului irezistibil al harului. Dacă 

Evanghelia nu mai este puterea lui Dumnezeu spre mântu-

ire, așa cum vorbește Pavel despre ea în Romani 1:16, și dacă 

ea nu este mijlocul prin care Dumnezeu pune harul la lucru 

în inimile aleșilor, ci doar o ofertă a mântuirii dependentă 

de acceptarea ei de către păcătos, atunci implicația certă este 

că păcătosul ar putea foarte bine să respingă Evanghelia și 

oferta harului și a mântuirii prezentată în acea Evanghelie. 

Apoi, chiar dacă Dumnezeu ar dori să îl mântuiască, chiar 

dacă Dumnezeu Își manifestă dragostea față de el în Evan-

ghelie, păcătosul este în măsură să împiedice acea dorință și 

dragoste a lui Dumnezeu să își atingă ținta. Doctrina harului 

irezistibil ajunge în felul acesta să fie respinsă. 

F. IMPORTANȚA PRACTICĂ 

Importanța doctrinei harului irezistibil este indubita-

bilă. Ea ține de mesajul Evangheliei. Din diferite motive, este 

important ca ea să fie apărată de biserică și de fiecare creștin.  

1. Harul irezistibil și mântuirea prin har  

Mărturisirea harului irezistibil este importantă pentru 

propovăduirea de către noi a adevărului că mântuirea este 

prin har. A respinge harul irezistibil, a propovădui liberul 
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arbitru – înseamnă să susții că mântuirea depinde de voința 

și lucrarea omului. Înseamnă să propovăduiești harul plus 

faptele bune, nu doar harul. Dar nu aceasta este Evanghelia, 

ci o altă evanghelie, o evanghelie falsă, un mesaj care nu mai 

este deloc o veste bună. 

2. Harul irezistibil și siguranța mântuirii  

Siguranța credinciosului depinde de adevărul harului 

irezistibil. Dacă ar fi posibil să ca omul să se împotrivească 

cu succes harului lui Dumnezeu și dacă, după ce Dumnezeu 

a început lucrarea Sa mântuitoare în mine, ar fi posibil ca eu 

să mă împotrivesc acestei lucrări și să ratez mântuirea, cum 

aș putea fi vreodată sigur de mântuirea mea? Imposibil. Doc-

trina liberului arbitru și învățătura unui har față de care mă 

pot împotrivi sunt niște învățături groaznice. Ele îi fură co-

pilului lui Dumnezeu siguranța mântuirii. În felul acesta, el 

este nevoit să trăiască cu frici și îndoieli constante, neștiind 

dacă va fi vreodată mântuit. Ce lucru înfricoșător, paralizant 

și deprimant! 

3. Harul irezistibil și rugăciunea de mijlocire  

Dacă harul lui Dumnezeu nu ar fi irezistibil, ar fi o ne-

bunie să ne rugăm pentru convertirea sau pocăința cuiva. 

Dacă Dumnezeu stă pe margine neputincios înaintea măre-

ției înfricoșate a liberului arbitru al omului, ce rost ar avea 

să ne rugăm lui Dumnezeu să convertească pe cineva? Ce 
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disperare ar fi pentru acel creștin care este căsătorit cu o ne-

creștină! Ce disperare ar fi în cazul acelor părinți credincioși 

care au un copil rătăcitor! Ce disperare ar fi pentru acea bi-

serică ce are niște membri problematici! Pe de altă parte, ce 

nădejde putem avea atunci când înțelegem că harul lui Dum-

nezeu este suveran și irezistibil! Fiecare dintre copiii lui 

Dumnezeu cunosc acest lucru prin propria experiență. 

G. RELAȚIA CU CELELALTE PATRU                              

PUNCTE ALE CALVINISMULUI  

Este un lucru cert că adevărul harului irezistibil de-

curge din suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este 

suveran, și El este, atunci harul lui Dumnezeu trebuie să fie 

un har irezistibil. A respinge harul irezistibil înseamnă în 

realitate să respingi suveranitatea lui Dumnezeu. Astfel, 

Dumnezeu și voia Lui devin dependente de om și de voia 

omului. Hristos este redus la statutul unui cerșetor. Duhul 

Sfânt este un Duh foarte neputincios. Dumnezeu este pus în 

poziția lui Darius, care dorea fierbinte să îl elibereze pe Da-

niel din cușca leilor, dar nu putea face acest lucru (Daniel 6). 

Întrucât Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeul atotputer-

nic, și harul Lui este irezistibil.  

Harul irezistibil devine necesar datorită depravării to-

tale a omului. Tocmai pentru că omul este păcătos, nevred-

nic de mântuire, mântuirea acestuia trebuie să fie prin har. 

Întrucât omul este atât de păcătos încât nu există nimic bun 
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în el, nicio abilitate de a face bine, nicio dorință după bine, 

harul mântuirii trebuie să fie un har irezistibil.  

Alegerea necondiționată întărește temelia harului ire-

zistibil. Așa cum mântuirea oamenilor de către Dumnezeu, 

din veșnicie, nu a ținut de vreo vrednicie de sau faptele oa-

menilor, ci a fost complet necondiționată, tot așa, mântuirea 

lor în timp nu ține de nimic aflat în om, merite sau fapte. Și 

tocmai aceasta este învățătura harului irezistibil.  

Harul irezistibil ocrotește adevărul ispășirii limitate. 

Dacă liberul arbitru și abilitatea de omului de a se împotrivi 

harului ar fi adevărate, ar fi fost posibil ca Hristos să fi murit 

în zadar. Apoi, dacă Hristos ar fi murit pentru un singur om 

și ar dori să îl mântuiască, El ar putea fi împiedicat din cauza 

lipsei de disponibilitate a păcătosului de a fi mântuit. 

Harul irezistibil garantează de asemenea păstrarea 

sfinților. Întrucât harul lui Dumnezeu care îi aduce omului 

mântuirea este un har suveran, atotputernic, același har al 

lui Dumnezeu care continuă să lucreze în om este un har su-

veran și atotputernic. La fel cum el nu poate fi împiedicat în 

acțiunile sale inițiale, nu poate fi împiedicat niciodată, până 

la capătul lucrării sale. Cei care sunt aduși la mântuire prin 

harul irezistibil al lui Dumnezeu sunt păziți în mântuire 

până la capăt, prin puterea aceluiași har. 
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6 
PERSEVERENȚA                             

SFINȚILOR 

 

Ultimul dintre cele cinci puncte ale calvinismului este 

reprezentat de P din acronimul TULIP, și se referă la doc-

trina perseverenței sfinților.  

Această doctrină tratează dilema dacă cei care sunt 

aduși odată la mântuire și credință vor continua în credință 

și în acea mântuire până la sfârșit, cu alte cuvinte, dacă cei 

care au fost odată mântuiți vor fi duși în final și în mod cert 

în ceruri.  

Unii dintre cei care pretind că sunt calviniști au anu-

mite rezerve în legătură cu această doctrină, iar alții o res-

ping cu totul, chiar dacă pot accepta restul punctelor doctri-

nare.  

Uneori, această respingere se datorează unei înțelegeri 

greșite a doctrinei de față, așa că speranța și rugăciunea 

noastră este că prezentarea pe care o vom face aici nu va 

adânci acele concepții greșite, ci va arăta pe cât de clar este 

posibil ceea ce Biblia ne învață pe această temă.  
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A. DEFINIȚIE 

Pentru această doctrină sunt folosite trei nume dife-

rite. 

1. Perseverența sfinților 

Numele folosit în Canoanele de la Dordt, versiunea ori-

ginală a celor cinci puncte ale calvinismului, este „perseve-

rența sfinților”. Așa cum vom vedea, ea pune accentul pe res-

ponsabilitatea fiecărui credincios de a continua sau „perse-

vera” în credință și sfințenie. 

2. Păstrarea sfinților 

Mulți calviniști preferă să vorbească despre „păstrarea 

sfinților”, întrucât acest nume accentuează același lucru ca 

și celelalte puncte ale calvinismului, anume suveranitatea lui 

Dumnezeu în mântuire și adevărul că mântuirea este în to-

talitate prin har, de la început până la sfârșit. Așadar, acest 

nume ne învață adevărul că Dumnezeu „îi păstrează” pe toți 

cei pe care El i-a ales și răscumpărat, și în inimile cărora El 

a lucrat prin puterea harului Său irezistibil.  

3. Siguranța veșnică a mântuirii 

Cel de-al treilea nume folosit pentru această doctrină 

este „siguranța veșnică a mântuirii”. Acest nume pune ac-

centul pe mângâierea pe care credincioșii o primesc din 

această doctrină: anume că ei sunt siguri de mântuirea lor, 

nu doar de-a lungul acestei vieți, ci și în veșnicie. Chiar dacă, 
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în sine, acest nume nu este unul îndoielnic, el este folosit 

adesea de către cei care cred în dictonul „odată mântuit, 

mântuit pentru totdeauna”, indiferent de felul în care ei tră-

iesc sau cum se comportă. Acea învățătură, așa cum sperăm 

să demonstrăm, nu este biblică și, dacă folosim expresia „si-

guranța veșnică a mântuirii”, trebuie să ne asigurăm de fap-

tul că nu susținem o gândire greșită, ci dimpotrivă. Unii ar 

putea crede că siguranța mântuirii finale i-ar permite aceluia 

care se bucură de ea să trăiască nepăsător și păcătos. 

B. DOCTRINA 

Indiferent de numele folosit pentru această doctrină, 

ea ne învață că toți cei care primesc mântuirea și-o păs-

trează, așa încât nu o pot pierde niciodată și nu se pot înde-

părta totalmente de ea. Ei sunt „odată mântuiți, și mântuiți 

pentru totdeauna”. Termenii “perseverență”, „păstrare” și 

„siguranță veșnică” accentuează toți acest aspect. 

1. Sfinți 

Atunci când vorbim despre perseverența sau păstrarea 

sfinților, noi susținem adevărul că cei care sunt mântuiți 

perseverează până la sfârșit, ca rezultat al harului lui Dum-

nezeu, nu ca rezultat al puterii sau faptelor lor, dar întot-

deauna pe calea sfințeniei reale și personale. Numele de 

„sfinți”, atunci când este aplicat credincioșilor (așa cum se 

regăsește în aproape toate epistolele lui Pavel, în pasaje pre-

cum Romani 1:7, 1 Corinteni 1:2, 2 Corinteni 1:1, Efeseni 1:1 
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și Filipeni 1:1), este un nume care se referă la sfințenia lor. 

El are sensul de cei sfinți. Pentru studiul nostru, este foarte 

important ca acest termen să fie inclus. Noi nu credem doar 

în perseverență sau păstrare, ci credem în perseverența sfin-

ților. Mai înainte de toate, este important să vedem aceste 

lucruri, pentru că ele ne reamintesc de chestiunea reală 

aflată în joc aici. Întrebarea care se ridică prin această doc-

trină nu este doar dacă Biblia ne învață sau nu că o persoană 

odată mântuită este mântuită pentru totdeauna, ci ne în-

dreaptă și către ceea ce Biblia ne învață despre sfinți. Felul 

în care vom defini ce este un sfânt va determina cel mai pro-

babil dacă noi credem sau nu în această doctrină, ca și modul 

în care interpretăm învățătura Scripturilor pe această temă. 

Dacă un sfânt este o persoană ajunsă astfel prin propriile 

abilități și puteri, adică unul care ajunge de unul singur sfânt 

și care este capabil să fie sfânt prin puterile sale, atunci este 

evident că, pentru el, a fi sau nu sfânt va depinde numai de 

el, și el va rămâne în această stare prin puterile sale. 

Totuși, Biblia ne arată că sfinții sunt astfel doar prin 

harul lui Dumnezeu că, prin ei înșiși, aceștia nu sunt decât 

niște păcătoși și n-au nicio sfințenie naturală sau vreo putere 

de a fi sfinți. Dumnezeu este Cel care îi face sfinți. Așadar, 

dacă sfinții sunt făcuți de Dumnezeu, continuarea lor în sfin-

țenie depinde de asemenea de El și de harul Lui, nu de pute-

rile sau abilitățile lor. De aceea, dacă îl definești pe sfânt ca 

unul ales necondiționat din veșnicie, ale cărui păcate sunt 
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plătite pe deplin prin sângele ispășirii, și care este regenerat 

din interior și înnoit prin puterea irezistibilă a Duhului 

Sfânt, este imposibil să crezi în orice altceva decât în păstra-

rea și perseverența aceluiași sfânt. 

2. Păstrare 

Expresia „păstrarea sfinților” pune accentul faptul că 

Dumnezeu, prin harul și bunătatea Lui, îi păstrează în mod 

suveran și veșnic pe cei în ale căror inimi El a început să lu-

creze, aducându-i în final la slavă în Hristos. Astfel, doctrina 

aceasta nu constituie doar o extensie a învățăturii harului 

irezistibil, căci același har irezistibil care îi păstrează și men-

ține siguri pe sfinții lui Dumnezeu, îi conduce în slavă. A res-

pinge perseverența înseamnă să afirmi că lucrarea lui Dum-

nezeu poate să fie anulată și puterea Lui poate fi împiedicată 

– că harul Lui nu este, la urma urmei, irezistibil. 

3. Perseverența 

Totuși, faptul că Dumnezeu îi păstrează în mod suve-

ran pe aleșii Lui, sfinții Săi răscumpărați, nu elimină respon-

sabilitatea acestora de a trăi vieți sfinte și mulțumitoare. 

Adevăratul calvinism n-a susținut niciodată acest lucru. 

Dumnezeu Își păstrează poporul în mântuire, dar face acest 

lucru într-o astfel de modalitate în care ei și perseverează în 

sfințenie. Canoanele de la Dordt folosesc termenul „perseve-

rența sfinților” pentru a arăta pe cât de clar este posibil că 

această doctrină nu le oferă sfinților lui Dumnezeu scuza de 
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a fi altfel decât sfinți în comportamentul lor. Aici este vorba 

în mod categoric despre sfinți, oameni care sunt păstrați 

prin harul lui Dumnezeu. Cei care sunt păgâni, răi sau păcă-

toși nu au și nici nu pot avea nădejdea de a fi păstrați. 

4. Cădere, dar nu lepădare 

Pe de altă parte, această doctrină nu vrea să spună că 

sfinții lui Dumnezeu nu mai cad niciodată în păcat sau ispită. 

Însăși termenii folosiți, „păstrare” și „perseverență”, implică 

faptul că poporul lui Dumnezeu este înconjurat de pericole 

și vrăjmași spirituali, și că aceștia sunt întotdeauna expuși 

riscului de a cădea în ispită și de a fi copleșiți de vrăjmășii 

lor, diavolul, lumea rea și propria lor păcătoșenie.  

Doctrina are sensul că, în ceea ce Îl privește pe Dum-

nezeu, El nu le va permite niciodată să se lepede sau să cadă 

complet pradă păcatului, pierzându-și în felul acesta mântu-

irea, ci El îi aduce întotdeauna înapoi.  

În ceea ce îi privește pe credincioși, această învățătură 

are sensul că ei, prin harul lui Dumnezeu, se întorc întot-

deauna la pocăință și reiau în mod repetat lupta lor și stră-

duința lor de a fi sfinți. Pilda oii pierdute și a fiului risipitor 

sunt ilustrații ale acestei doctrine, prima dintre ele vorbind 

în mod special despre puterea păstrătoare a lui Dumnezeu 

în și prin Isus Hristos, Păstorul nostru, cea de-a doua demon-

strând perseverența noastră pe calea pocăinței și a înnoirii 

spirituale. 
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Pe scurt, așadar, această doctrină ne învață următoarele: 

a. Sfinții sunt făcuți astfel prin alegere, ispășire și harul 

suveran.  

b. De aceea, ei nu pot fi pierduți.  

c. Această siguranță a mântuirii veșnice nu elimină 

obligația pe care ei o au de a trăi ca sfinți în lume, ascultători 

de Dumnezeu.  

d. Ei trebuie să fie păstrați și să persevereze tocmai da-

torită slăbiciunii și a păcătoșeniei lor, ca și a vrăjmașilor lor 

spirituali, diavolul și lumea cea rea. 

C. DOVEZI BIBLICE 

Ca întotdeauna, este necesar să arătăm că această doc-

trină este biblică, așa cum și este, fiind propovăduită atât în 

Vechiul cât și în Noul Testament. 

1. Pasaje care vorbesc despre păstrare 

a. Psalmii 37:23-24: „Domnul îi întărește pașii omului, 

când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este 

doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână”.  

Acest pasaj ne reamintește că este posibil ca poporul 

lui Dumnezeu să cadă în păcat și ispită, dar el vorbește și 

despre imposibilitatea lepădării lor complete de credință, 

atribuind aceste lucruri doar puterii lui Dumnezeu și hotă-
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rârii Lui suverane și veșnice („Domnul îi întărește pașii omu-

lui, când Îi place calea lui”, lit. KJV, „Domnul rânduiește pașii 

omului”). 

b. Psalmii 37:28: „Căci Domnul iubește dreptatea și nu îi 

părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza 

Lui, dar sămânța celor răi este nimicită”.  

Acest pasaj vorbește din nou despre păstrare și despre 

faptul că sfinții sunt cei păstrați. El vorbește de asemenea 

despre faptul că acest lucru depinde de Dumnezeu. Sfinții 

sunt ai „Lui”, iar ei sunt păstrați pentru că Dumnezeu, în 

credincioșia Lui, nu îi abandonează. El nu uită de ei, pentru 

că El este neprihănit, nu pentru că ei ar fi nevinovați. 

c. Isaia 45:17: „Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o 

mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfrun-

tați, în veci”.  

Probabil că și mai important decât acest verset este 

contextul lui, care pune temelia siguranței mântuirii pe pu-

terea lui Dumnezeu și insistă (v. 19) că a afirma orice altceva 

ar caracteriza chemarea lui Dumnezeu ca fiind lipsită de pu-

tere, și L-ar ilustra pe El ca nedrept și mincinos, căci ar pro-

mite un lucru pe care n-ar fi capabil să îl împlinească. 

d. Isaia 49:16: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zi-

durile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!”  

Nu doar că acest verset face legătura între alegere și 

păstrare într-o modalitate foarte frumoasă, vorbind ca și 
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cum numele copiilor lui Dumnezeu ar fi în fapt gravate veș-

nic în palmele Sale, ci el îi asigură pe aceștia de această păs-

trare, ca răspuns la temerile lor. Versetul acesta este un răs-

puns față de plângerile Sionului: „M-a părăsit Domnul și m-

a uitat Domnul” (v. 14), o plângere care se face auzită adesea 

în vremuri de necaz. 

e. Ieremia 32:40: „Voi încheia cu ei un legământ veșnic, 

că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le 

voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de 

Mine”.  

Mesajul lui Ieremia este deosebit de important, întrucât 

el folosește restaurarea poporului Israel după captivitate ca pe 

o imagine și ilustrație a păstrării Bisericii în orice veac, asigu-

rând poporul lui Dumnezeu de faptul că roada harului se va 

vedea și că aceștia nu se vor lepăda de El. Ieremia ne arată as-

tfel legătura dintre harul lui Dumnezeu care păstrează și per-

severența sfinților, care rezultă în urma lucrării harului în ei. 

f. Luca 22:31-32: „Domnul a zis: ‚Simone, Simone, Satana 

v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru 

tine, ca să nu se piardă credința ta; și, după ce te vei în-

toarce la Dumnezeu, să îi întărești pe frații tăi’”.  

Hristos să nu doar că îl asigură pe Petru și, prin el, pe 

noi toți, de faptul că El se va ruga pentru Petru în ceasul is-

pitei, cunoscând deja ce se va petrece, ci îi și spune lui Petru 

dinainte de cădere că va fi adus înapoi ca răspuns la rugă-

ciunea Lui. 
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g. Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lu-

mea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

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

Un lucru ciudat este că acest verset, citat adesea de cei 

care cred că mântuirea și viața veșnică ar depinde de alegerea 

voinței omului, de fapt ne învață tocmai contrariul, anume că 

cei care cred nu vor pieri, ci au viața veșnică, prin credință. 

Acest lucru n-ar putea fi adevărat decât în condițiile în care 

credința, asemenea vieții veșnice, ar fi darul neschimbător al 

lui Dumnezeu, nu alegerea schimbătoare a omului. Pasaje 

asemănătoare se găsesc în Ioan 3:36 și Ioan 5:24.  

h. Ioan 6:39: „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”.  

Isus arată aici legătura dintre alegere și ispășire. El îi 

mântuiește în mod real (nu îi pierde) pe cei pe care Tatăl i-a 

dat, și face acest lucru potrivit cu voia Tatălui Său. El arată 

în același timp legătura dintre aceste doctrine și păstrare. 

Cei pe care Tatăl i-a dat și pe care El nu îi pierde, vor fi înviați 

în ziua de apoi. Așadar, avem din partea lui Isus însuși o do-

vadă foarte frumoasă și puternică a faptului că garanția per-

severenței și siguranței veșnice nu ține de credincioșia noas-

tră, ci de harul lui Dumnezeu manifestat în alegere și în cru-

cea lui Hristos. 

i. Ioan 10:27-29: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cu-

nosc, și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac 

nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 
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Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți, și 

nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu”.  

Acest pasaj pune temelia păstrării sfinților în alegere 

(„Eu le cunosc”) și în puterea nelimitată a lui Dumnezeu, 

care nu poate fi împiedicată („Tatăl Meu... este mai mare de-

cât toți”). În context, unde ni se vorbește despre Isus ca fiind 

Păstorul oilor, ni se arată în același timp că aceste oi sunt 

păstrate și trebuie să fie păstrate, pentru că sângele bunului 

Păstor s-a vărsat pentru ele. Nu putem trece cu vederea nici 

faptul că, în tot acest timp, oile Îl urmează pe Isus. Ele nu 

sunt păstrate pentru a umbla pe căile lor, ci în sfințenia vieții 

și în ascultare de Isus. 

j. Ioan 17:11: „Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, 

și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește-i, în Numele Tău, pe 

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

tem și Noi”.  

k. Ioan 17:24: „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 întemeierea lumii”.  

În lumina pasajului din Luca 22:32, care ne arată că ru-

găciunile lui Isus pentru poporul Său primesc în mod cert răs-

puns, versetele de mai sus capătă o importanță copleșitoare. 

Isus nu se roagă ca poporul Lui să fie ocrotit doar în această 

lume (v. 11), ci până ce acesta va ajunge în slava veșnică. De 
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aceea, putem vedea că păstrarea sfinților este rezultatul mij-

locirii perfecte a lui Hristos, mijlocire care ar fi lipsită de pu-

tere și de eficacitate dacă aceștia ar putea fi pierduți. 

I. Romani 8:35-39: „Cine ne va despărți de dragostea lui 

Hristos? Necazul, 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 socotiți ca niște oi de tăiat’. To-

tuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât 

biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încre-

dințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpâ-

nirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele vii-

toare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, 

nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumne-

zeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru”.  

Pavel îi asigură pe credincioși de trei lucruri: în primul 

rând, de faptul că nici persecuția și nici alte astfel de încercări 

nu îi vor separa de Hristos; în al doilea rând, că nici puterile 

spirituale, nici măcar diavolul însuși, nu vor fi în stare să facă 

acest lucru; și, în al treilea rând, că păstrarea se datorează 

dragostei lui Dumnezeu manifestată în Hristos, revelată prin 

moartea, învierea și mijlocirea Lui, ca și prin justificarea 

noastră înaintea lui Dumnezeu (v. 29-34).  

Suntem învățați din nou că o cădere totală a sfinților ar 

însemna că jertfa lui Hristos de la cruce și mijlocirea Lui n-ar 

avea niciun efect, iar dragostea și harul lui Dumnezeu ar de-

veni lipsite de putere. 
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m. 1 Corinteni 1:7-9: „așa că nu duceți lipsă de niciun fel 

de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hris-

tos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 

vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credin-

cios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul 

Său Isus Hristos, Domnul nostru”.  

Păzirea noastră până la sfârșit constituie pur și simplu 

o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu, care ne-a chemat la 

mântuire. Dacă acest lucru nu s-ar petrece și dacă n-am fi 

păziți nevinovați, aceasta ar constitui o dovadă a lipsei de 

credincioșie a lui Dumnezeu nu doar față de noi, ci și față de 

Sine și față de lucrarea Lui, căci El ne-a chemat. Evident, noi 

suntem întotdeauna necredincioși și eșuăm, dar credincioșia 

lui Dumnezeu nu eșuează niciodată. 

n. 2 Corinteni 4:8-10: „Suntem încolțiți în toate chipurile, 

dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăj-

duiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omo-

râți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorâ-

rea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate 

în trupul nostru”.  

În acest pasaj învățăm că perseverența sfinților nu în-

seamnă că poporul lui Dumnezeu este păzit de toate necazu-

rile, încercările și ispitele, ci că Dumnezeu ne protejează în 

încercările și necazurile noastre, și ne conduce în siguranță 

prin acestea. Noi perseverăm prin multe pericole. 
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o. Filipeni 1:6: „Sunt încredințat că Acela care a început 

în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui 

Isus Hristos”.  

Din nou, perseverența sfinților este atribuită credinci-

oșiei lui Dumnezeu și lucrării Lui. Faptul că mântuirea este 

de la început prin har înseamnă că ea este prin har în totali-

tate, și va fi finalizată în mod sigur în toți aceia în care lu-

crarea aceasta a început. 

p. 2 Timotei 2:19: „Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu 

stă nezguduită, având pecetea aceasta: ‚Domnul îi cu-

noaște pe cei ce sunt ai Lui’; și: ‚Oricine rostește Numele 

Domnului, să se depărteze de fărădelege!’”.  

Această afirmație categorică este făcută în fața lucrării 

ticăloase a acelora care tulburau biserica și care chiar au 

„răsturnat credința unora” (v. 18). „Totuși”, adică în ciuda 

faptului că ar putea să pară că unii și-au pierdut credința și 

mântuirea, temelia lui Dumnezeu rămâne sigură. Ceea ce 

Dumnezeu a înfăptuit nu poate fi învins sau distrus. În ciuda 

limbajului puternic folosit pentru a descrie lepădarea unora, 

acest verset conduce la două concluzii: că cei a căror „cre-

dință” a fost răsturnată nu aveau credința adevărată, cre-

dința pe care Dumnezeu o dă; și că cei care au avut adevărata 

credință nu puteau să o piardă și nici nu au pierdut-o. 

Totuși, ni se reamintește că pecetea care garantează că 

temelia și lucrarea lui Dumnezeu nu pot să piară este alege-

rea („Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui”). Cealaltă 
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parte a acelei peceți spune totodată: „Oricine rostește Nu-

mele Domnului, să se depărteze de fărădelege”. Sfințirea vi-

eții și a inimii este parte din păstrare. Este adevărat, ea este 

garanția în viețile noastre, garanția subiectivă și temporară 

a faptului că Dumnezeu a început lucrarea Lui și că nu ne va 

abandona, la fel cum alegerea este o garanție obiectivă și 

veșnică. 

q. 2 Timotei 4:18: „Domnul mă va izbăvi de orice lucru 

rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. 

A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”.  

Nimeni nu ar îndrăzni să spună acest lucru dacă viito-

rul lui ar depinde în vreun fel de sine, și nimeni nu ar fi în 

măsură să spună așa ceva dacă nu ar ști că, în credincioșia 

Lui, Dumnezeu Își păzește poporul.  

r. Evrei 7:25: „De aceea și poate să îi mântuiască în chip 

desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pen-

tru că [Hristos] trăiește pururea ca să mijlocească pentru 

ei”.  

Cuvântul lui Dumnezeu face legătură între păzirea 

noastră și mijlocirea lui Hristos. Amintiți-vă, totuși, că nu 

doar că rugăciunile lui Hristos ar eșua dacă vreunul dintre 

cei mântuiți s-ar lepăda de credință, ci și sângele Lui eșuează 

și devine lipsit de valoare, întrucât Hristos face mijlocire 

pentru poporul Său pe baza sângelui vărsat la cruce. 

s. Evrei 10:14: „Căci, printr-o singură jertfă, El i-a făcut 

desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți”.  
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Ideea din acest verset este că jertfa lui Hristos îl asi-

gură pe fiecare copil al lui Dumnezeu de atingerea perfecți-

unii, din momentul în care este mântuit. Atât de prețioasă 

este jertfa Lui și atât de sigură este mântuirea noastră, încât 

Cuvântul vorbește despre aceste lucruri ca și cum ar fi fost 

deja aduse la perfecțiune. 

t. 1 Petru 1:5: „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, 

prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în 

vremurile de apoi”.  

Aceste versete nu doar că vorbesc clar despre păzire 

(„sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu”), ci ele ne demon-

strează iarăși că păzirea și siguranța păzirii nu elimină în ni-

ciun fel și nu diminuează chemarea de a crede și de a face 

faptele unei credințe vii. Cei care sunt păziți, sunt păziți 

printr-o credință vie, și aceasta este singura cale prin care ei 

pot sau vor fi păziți.  

u. 1 Petru 1:23: „ați fost născuți din nou, nu dintr-o să-

mânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate pu-

trezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care 

rămâne în veac”.  

În acest important verset, Petru vorbește despre rege-

nerare și ne spune că sămânța prin care suntem născuți din 

nou este incoruptibilă și nepieritoare. De fapt, acea sămânță 

vie plantată în noi și prin care suntem născuți din nou este 

Hristos însuși, Hristos în noi, nădejdea slavei (Coloseni 

1:27). 
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2. Pasaje care vorbesc despre perseverență 

Multe dintre pasajele pe care le-am văzut deja ne arată 

legătura dintre păstrarea pe care Dumnezeu o face și perse-

verența noastră, arătând foarte clar că Dumnezeu nu Își pă-

zește poporul fără a le da în același timp harul și puterea de 

a persevera în sfințenie și ascultare. Totuși acestea nu sunt 

singurele pasaje care pun accentul pe chemarea noastră de a 

persevera. Întrucât doctrina este în mod uzual denumită 

doctrina perseverenței sfinților, este bine să fie adăugate și 

alte pasaje la cele pe care le-am citat deja. 

a. Geneza 18:19: „Căci Eu îl cunosc și știu că are să le po-

runcească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Dom-

nului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Dom-

nul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit”.  

Aici, Dumnezeu vorbește despre ascultarea lui Avraam 

ca felul prin care El va împlini promisiunile pe care i le-a 

făcut lui Avraam. Astfel, Dumnezeu vorbește în același timp 

despre certitudinea continuării lui Avraam în ascultare de 

Dumnezeu. 

b. Psalmii 119:33: „Învață-mă, Doamne, calea orânduiri-

lor Tale, ca s-o țin până în sfârșit!”  

David își exprimă în acest verset încrederea în faptul 

că el va persevera în păzirea poruncilor lui Dumnezeu până 

la sfârșit, dar nu uită să atribuie acest lucru harului lui Dum-

nezeu, care îl învață sensul poruncilor. De aceea, avem aici o 

ilustrație frumoasă a învățăturii care spune că perseverența 
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este prin harul lui Dumnezeu, nu prin faptele noastre, și to-

tuși ea conduce la o viață de fapte bune. 

c. 1 Ioan 3:2-3: „Preaiubiților, acum suntem copii ai lui 

Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că, 

atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom 

vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se 

curăță, după cum El este curat”.  

Niciun alt pasaj al Scripturii nu vorbește atât de clar, 

pe de o parte, despre faptul că, odată ce suntem făcuți fii ai 

lui Dumnezeu, avem certitudinea că vom fi într-o zi aseme-

nea lui Hristos și că Îl vom vedea așa cum este și, pe de altă 

parte, despre faptul că această nădejde nu conduce la carna-

litate și nepăsare, ci mai degrabă la sfințenie și curăție. 

d. 1 Ioan 5:18: „Știm că oricine este născut din Dumnezeu, 

nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu [Hristos] îl 

păzește, și cel rău nu se atinge de el”.  

Ioan spune că diavolul nu îi mai poate birui pe cei care 

sunt regenerați, și că cei regenerați nu mai pot comite „pă-

catul de neiertat”. Acesta este păcatul despre care vorbește 

Ioan aici, așa cum este clar din versetele 16-17, chiar dacă îl 

denumește „păcatul care duce la moarte”.  

Este un lucru cert că, dacă copilul regenerat al lui Dum-

nezeu nu poate comite păcatul care duce la moarte, el nu 

poate să se lepede de Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, el nu 

este nepăsător și se păzește, chiar și văzând că întreaga lume 

zace în cel rău. 
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Multitudinea de porunci existente în Scriptură care ne 

îndeamnă să continuăm și să perseverăm, să fim sfinți și să 

creștem în sfințenie, nu implică faptul că ar exista posibili-

tatea ca cel ce este copilul lui Dumnezeu, răscumpărat prin 

sângele lui Hristos și regenerat prin Duhul Sfânt, să se le-

pede total de har și mântuire, și să fie pierdut.  

Aceste lucruri doar implică faptul că el poate cădea, și 

uneori foarte grav. El nu implică însă că doctrina perseve-

renței ar încuraja la o trăire nepăsătoare, imorală și păgână 

de către creștini.  

În fapt, această multitudine de porunci, în loc să im-

plice că un om ar putea să se lepede totalmente și să fie 

pierdut, sau că poate fi și poate rămâne un „creștin carnal”, 

constituie motivul pentru care creștinul nu poate și nu va 

continua în păcat. El nu poate face lucrul acesta, pentru că 

Dumnezeu îl interzice. El nu poate face aceasta, pentru că 

Dumnezeu folosește astfel de porunci încât să îl păzească de 

o cădere totală și de a deveni complet nepăsător. 

D. PASAJE DIFICILE  

Există câteva pasaje ale Scripturii care sunt adesea ci-

tate ca și cum ar contrazice doctrina perseverenței sfinților. 

Înainte de a ne îndrepta privirile către acestea, este nevoie 

să facem câteva comentarii care se aplică tuturor versetelor 

în cauză.  
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În primul rând, nu putem respinge faptul că aceste pa-

saje vorbesc despre persoane care se „leapădă” de credință 

și pier, de persoane a căror credință este „răsturnată”. 

În al doilea rând, este imposibil ca Biblia, Cuvântul lui 

Dumnezeu, să se contrazică. Fie Cuvântul lui Dumnezeu ne 

învață perseverența sfinților, fie această învățătură nu este 

biblică. Am face bine în acest moment să ne amintim că sim-

pla bogăție a pasajelor care vorbesc despre credincioșia lui 

Dumnezeu și despre puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt 

care garantează mântuirea continuă și veșnică ne arată că 

Scripturile demonstrează perseverența sfinților. Prin com-

parație, pasajele care ar putea să pară că intră în contradicție 

cu aceasta sunt puține numeric.           

În al treilea rând, toate acele pasaje care vorbesc des-

pre o „lepădare a sfinților” pot să fie rezolvate printr-un sin-

gur pasaj al Scripturii, și anume 1 Ioan 2:19: „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”. 

1 Ioan 2:19 demonstrează clar că aceia care se leapădă 

de credință n-au fost niciodată cu adevărat parte a trupului 

real al credincioșilor sau al credinței, chiar dacă se părea 

pentru o vreme că aparțin acestuia. Însăși faptul că ei se lea-

pădă, dacă cu adevărat se leapădă fără întoarcere și pentru 

totdeauna, este dovada că ei n-au fost niciodată parte din 
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Împărăția cerurilor și nu au fost niciodată părtași ai harului 

mântuitor al lui Dumnezeu în Isus Hristos. Ei n-au fost ni-

ciodată aleși, n-au fost niciodată răscumpărați prin sângele 

lui Hristos, n-au primit niciodată Duhul Sfânt și nașterea din 

nou, n-au fost niciodată îndreptățiți sau sfințiți, și n-au avut 

niciodată darul sfințeniei în sufletele lor. Ei au constituit acel 

teren stâncos și spinos din pilda lui Isus, iar Cuvântul, indi-

ferent în ce fel i-a afectat, n-a adus niciodată roadă în ei și n-

a existat niciun fel de rădăcină a acestuia în inimile lor. 

Odată ce avem aceste lucruri clare în mințile noastre, 

putem foarte ușor să împăcăm doctrina perseverenței cu 

acele pasaje care sunt citate cu pretenția că o contrazic. 

1. 1 Samuel 10:6: „Duhul Domnului va veni peste tine, vei 

proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om”.  

Acest verset vorbește despre faptul că regele Saul a pri-

mit Duhul Sfânt și chiar se spune că el a profețit și s-a tran-

sformat într-un alt om. Acest pasaj este uneori folosit pentru 

a contrazice perseverența sfinților în lumina restului poveș-

tii triste a lui Saul, care îl arată devenind din ce în ce mai rău 

și, în final, murind în păcatele sale. Totuși, trebuie să ne 

amintim mai multe lucruri în legătură cu Saul: 

a. Duhul Sfânt, ca Duh de profeție, a fost dat câteodată 

și unora care nu erau mântuiți. Cele mai bune exemple sunt 

Balaam și Caiafa. Astfel, faptul că Saul a profețit nu dove-

dește că el ar fi fost un copil al lui Dumnezeu.  
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b. Duhul Sfânt dă și alte daruri dincolo de binecuvân-

tările mântuirii, și cu siguranță că i-a dat lui Saul darul cu-

rajului și al zelului, ambele fiind necesare pentru slujba sa 

de rege (1 Samuel 11:6). Este foarte probabil ca la aceasta să 

se fi referit Samuel atunci când a spus că Saul va deveni un 

alt om, întrucât Saul fusese inițial foarte fricos și laș în a-și 

asuma responsabilitățile regale (1 Samuel 10:21-22).  

c. Nu există nicio indicație în Scriptură care să spună 

că Saul ar fi avut vreunul dintre semnele regenerării. El n-a 

manifestat niciun fel de semne ale adevăratei pocăințe, nici 

măcar la început, și nici vreun zel real pentru Dumnezeu. 

d. În fapt, mărturia Scripturii ne conduce în direcție 

opusă și pare să indice că Saul a fost doar o persoană nere-

generată, fiind cunoscut ca atare în Israel, așa încât profeția 

lui a devenit o zicală printre oameni, ilustrând pe cineva lip-

sit de caracter (1 Samuel 10:11-12).  

2. Galateni 5:4: „Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți 

prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har”. 

Vedem aici un verset care folosește în fapt expresia 

„căzut din har”. Pavel le vorbește acelora care doreau să facă 

din tăierea împrejur o condiție a mântuirii și a membralității 

în biserică, și le spune că, dacă acest lucru este ceea ce ei 

cred, atunci nu doar că Hristos nu are niciun efect asupra 

lor, ci ei sunt despărțiți de har. Explicația corectă este foarte 

simplă. Pavel nu spune că acești oameni primiseră cândva 
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harul lui Dumnezeu, dar acum l-au pierdut și pier, ci că aceș-

tia, prin credința lor într-o mântuire prin faptele Legii, sunt 

despărțiți de mântuirea prin har și de crucea lui Hristos. Prin 

propria învățătură, ei se înfățișează ca cei pentru care crucea 

nu are niciun efect și pentru care harul este lipsit de sens. 

3. 2 Timotei 2:18: „... care s-au abătut de la adevăr. Ei zic 

că a și venit învierea, și răstoarnă credința unora”.  

Pavel se referă aici la credința unora ca fiind „răstur-

nată” de învățătura falsă a lui Imeneu și Filet. Trebuie să ți-

nem minte două lucruri în legătură cu acest pasaj:  

a. Chiar în următorul verset, Cuvântul lui Dumnezeu 

ne asigură că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, spu-

nând implicit că cei care sunt ai Lui nu pot avea credința răs-

turnată. 

b. Scriptura vorbește despre o credință care nu este ade-

vărată și nici mântuitoare (Matei 13:19-21; Iacov 2:14-20). 

Aceasta este singurul fel de credință care poate fi răsturnat, 

întrucât credința autentică este un dar și o lucrare a lui Dum-

nezeu. Așadar, cei despre care Scriptura vorbește în acest ver-

set sunt cei care n-au avut niciodată credința adevărată, pe 

care Domnul nu i-a cunoscut niciodată și care n-au fost nicio-

dată parte din trupul credincioșilor adevărați, care nu s-au 

depărtat niciodată de nelegiuire. Ei au fost niște ipocriți. 

4. Evrei 6:4-6: „Căci cei ce au fost luminați odată, au gus-

tat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au 
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gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile vea-

cului viitor, dar care totuși au căzut, este cu neputință să 

fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei Îl răstig-

nesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, și-L dau să 

fie batjocorit”.  

Niciun pasaj nu este atât de des folosit precum este cel 

de față pentru a susține o așa-zisă lepădare de credință a 

sfinților, pentru că el vorbește despre cei care au fost cândva 

iluminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași Du-

hului Sfânt, au gustat bunul Cuvânt al lui Dumnezeu și pu-

terile lumii viitoare, și totuși s-au lepădat de credință, nema-

iputând fi înnoiți spre pocăință. 

Trebuie să ne amintim că Duhul Sfânt dă și alte daruri 

și face și alte lucrări dincolo de mântuire, și că nu este un lu-

cru imposibil ca o persoană necredincioasă să vadă, cel puțin 

intelectual și emoțional, fericirea mântuirii până la un anumit 

grad, așa încât acea persoană să imite credința și ascultarea 

(Matei 13:19-21; Faptele Apostolilor 8:9-23; 26:28). De ase-

menea, nu trebuie să uităm că acest pasaj, în loc să susțină că 

este posibil să fii mântuit în mod repetat, vorbește dimpotrivă 

despre imposibilitatea înnoirii spre pocăință a oamenilor des-

criși în el. În final, dacă acest pasaj ar vorbi cu adevărat despre 

o lepădarea de credință a sfinților, el ar contrazice contextul, 

căci în versetele 9-19, capitolul ne vorbește despre perseve-

rența sfinților, întemeind nădejdea perseverenței pe nestră-

mutarea planului lui Dumnezeu și a jurământului Lui. 
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De aceea, trebuie să concluzionăm că pasajul vorbește 

despre cei care vin sub ploaia Evangheliei și a chemării ei, 

sunt învățați cu privire la Scripturi, aud promisiunile și pro-

babil chiar răspund Evangheliei într-un mod emoțional, 

însă, în ciuda tuturor acestor lucruri, ei rămân morți spiri-

tual și nu aduc niciodată o roadă autentică. Ei sunt asemenea 

pământului sterp despre care se vorbește în Evrei 6:8. În loc 

să afirme o lepădare de credință a sfinților, pasajul vorbește 

așadar despre judecata înfricoșătoare care va veni asupra 

acelora care aud Evanghelia și îi întorc spatele, ca și despre 

condamnarea lor cu atât mai gravă. Acest pasaj constituie un 

avertisment față de toți cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu. 

5. Evrei 10:26-27: „Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am 

primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă 

pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății, și 

văpaia unui foc, care îi va mistui pe cei răzvrătiți”.  

Mulți interpretează aceste versete ca și cum ar susține 

că este posibil să se facă jertfă pentru păcatele unui om, pen-

tru ca mai apoi, acea persoană, prin necredință, să își piardă 

mântuirea și să vină sub judecata lui Dumnezeu. Totuși, nu 

asta spun acele versete. Ar trebui să observăm cu atenție că 

pasajul vorbește despre cei care „au primit cunoștința ade-

vărului” și că nu spune că a fost făcută pentru ei vreo jertfă 

pentru păcat. În fapt, termenul „nu mai rămâne” ne lasă cu 

o impresie complet greșită. Ideea nu este că n-ar exista nici 

o jertfă suplimentară pentru păcat (dincolo de ceea ce ei au 
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primit deja), ci că, în cazul lor, nu mai există nicio posibili-

tate a jertfei pentru păcat. Cu alte cuvinte, pasajul vorbește 

despre cei care comit ceea ce este cunoscut ca „păcatul de 

neiertat”, adică despre cei care, având cunoștința deplină a 

adevărului, îl resping în mod voit și, prin aceasta, demon-

strează că sunt dincolo de orice nădejde a mântuirii. 

6. 2 Petru 2:1: „În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, 

cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor stre-

cura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, 

care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o 

pierzare năprasnică”.  

La prima vedere, acest verset ar putea fi înțeles ca și 

cum ar contrazice doctrina perseverenței sfinților. El este și 

citat uneori cu pretenția că ar spune că unii se leapădă de 

Domnul, care i-a răscumpărat. Astfel, pasajul ar vorbi despre 

aceia care au fost răscumpărați prin sângele lui Hristos, și 

care probabil a fost chiar aduși în punctul de a crede, dar 

acum se leapădă de El, spre condamnarea și pierzarea lor. În 

realitate, pasajul spune contrariul despre acești oameni. Nu 

doar că în acest pasaj ei sunt identificați ca învățători falși și 

spune că au adus împreună cu ei, adică în Biserică, ereziile lor 

condamnabile. Nu se pune problema că pasajul ar afirma că 

Hristos i-ar fi răscumpărat, iar acum ei se leapădă de El, ci 

sensul este că erezia lor condamnabilă, adusă împreună cu ei 

în Biserică, constituie o respingere a sângelui ispășirii care a 

fost vărsat ca singura cale de mântuire. De aceea, pasajul 
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acesta nu contrazice restul Scripturilor și, în realitate, nu vor-

bește deloc despre chestiunea perseverenței! El doar con-

damnă orice respingere a ispășirii, etichetând-o ca erezie con-

damnabilă. 

E. OBIECȚIE 

Principala obiecție adusă împotriva doctrinei perseve-

renței este că ea ar conduce la nepăsare din partea creștinilor, 

așa încât ei n-ar mai fi preocupați de sfințenie și de o viață 

creștină de ascultare față de Dumnezeu, așa cum ar trebui. 

Toate pasajele citate mai sus, care ne arată că doctrina 

perseverenței nu este niciun sens al cuvântului o formă de 

respingere a responsabilității noastre de a fi sfinți și evlavi-

oși în toată purtarea și vorbirea noastră, chiar și în gândurile 

și motivațiile noastre, stau împotriva acestei obiecții. Atât în 

Romani 3:5-8 cât și în Romani 6:1-2, Pavel se ocupă de ideea 

falsă că harul ar încuraja păcatul. Evident, aceasta ar fi un 

pas înainte în ideea că harul suveran ar face ca omul să nu 

aibă nicio motivație de a trăi sfânt. În acest caz, se pare că 

unii spuneau că doctrinele harului (inclusiv perseverența) ar 

fi constituit în ele însele un motiv de a păcătui, întrucât, cu 

cât păcătuiești mai mult, harul lui Dumnezeu este revelat cu 

atât mai mare.  

Biblia tratează foarte aspru această idee și pe cei care 

o promovează. Pavel spune în Romani 3:8 că aceia care spun 
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astfel de lucruri, vorbesc batjocuri și vor suferi condamna-

rea. Răspunsul lui din Romani 6:2 constituie în sine o replică 

suficientă dată tuturor acelora care ar putea să gândească în 

acest fel: „Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum 

să mai trăim în păcat?”  

În Romani 6, Pavel continuă explicând care este în rea-

litate răspunsul Scripturii față de toate obiecțiile de acest fel, 

anume că harul este unul. Același har prin care noi suntem 

aleși, răscumpărați și păstrați ne conduce inevitabil la sfin-

țenie prin a produce în noi regenerarea, sfințirea, chemarea 

și convertirea. Nimeni nu poate avea parte de un har parțial. 

Nimeni nu poate fi ales și justificat fără a fi în același timp 

sfințit. Dacă omul nu are nicio sfințenie, singura explicație 

posibilă fiind că el nu este ales și nici răscumpărat. „Crești-

nul carnal” este un lucru imposibil. 

F. FORME DE RESPINGERE A                                   

DOCTRINEI PERSEVERENȚEI SFINȚILOR 

1. Romano-Catolicismul 

Pe de o parte, Biserica Romano-Catolică susține că 

chiar harul justificării poate fi pierdut, nu doar siguranța 

justificării. Potrivit învățăturii romano-catolice, în măsura 

în care un om care a pierdut acel har, el trebuie să fie justi-

ficat din nou. De fapt, omul își pierde justificarea de fiecare 

dată când comite un păcat de moarte, și este justificat din 

nou prin sacramentul penitenței. Acest lucru merge în mod 
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evident mână în mână cu învățătura romano-catolică a mân-

tuirii prin fapte bune. Dacă mântuirea este prin fapte, atunci 

a înceta să faci fapte bune înseamnă să îți pierzi mântuirea. 

Astfel, concluzia romano-catolicismului cu privire la perse-

verență este că, chiar dacă există o nădejde pentru așa ceva, 

nu vei putea avea niciodată siguranța absolută a mântuirii. 

Este evident că o astfel de perspectivă contrazice învățătura 

Scripturii, care înrădăcinează certitudinea perseverenței nu 

în credincioșia și faptele noastre bune, ci în harul și suvera-

nitatea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Biserica Romano-Ca-

tolică încurajează o falsă siguranță, predicând un fel de mân-

tuire automată, pur și simplu prin a primi sacramentele din 

partea bisericii. Aceasta constituie în realitate o negare a 

perseverenței sfinților, pentru că ea încurajează trăirea ne-

păsătoare, păgână și rea, și descurajează lupta zilnică cu pă-

catul.           

2. Arminianismul  

Arminianismul, învățătura falsă împotriva căreia au 

fost formulate pentru prima dată cele cinci puncte ale calvi-

nismului, susține și a susținut dintotdeauna că este posibil 

să fii răscumpărat în Hristos și regenerat prin Duhul Sfânt, 

și totuși să pierzi totul și să pieri veșnic. Alături de acest lu-

cru, arminianismul susține că este posibil nu doar ca cei ce 

sunt credincioși să comită păcatul care duce la moarte, ci și 

că aceia care s-au lepădat de credință să poată fi regenerați 

în mod repetat. 
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Acest lucru nu doar contrazice pasajele care ne arată 

clar validitatea perseverenței sfinților, ci chiar pasajul care 

este cel mai adesea citat în apărarea unei așa-zise lepădări de 

credință a sfinților, Evrei 6:1-4, care afirmă că nu există niciun 

fel de înnoire spre pocăință pentru cei care se leapădă de ea. 

Dar haideți să nu uităm că această formă de respingere a per-

severenței însoțește întotdeauna o respingere a alegerii ne-

condiționate. Dacă alegerea este cu adevărat necondiționată, 

atunci ea garantează perseverența. Dacă alegerea depinde de 

acțiunile, faptele sau credința omului, atunci și perseverența 

depinde de faptele omului, astfel că nu mai este garantată. 

Așadar, diferența dintre arminianism și calvinism nu 

este doar că unul respinge iar celălalt acceptă doctrina per-

severenței, ci că fiecare are o înțelegere diferită asupra a 

ceea ce este un sfânt. Arminianismul îl vede pe sfânt ca pe 

unul care este astfel prin credința și voința sa liberă, în timp 

ce calvinismul privește la sfânt ca la cineva care este făcut 

sfânt de către Dumnezeu. Evident, această diferență de gân-

dire este foarte mare, căci dacă suntem sfinți prin credința 

și ascultarea noastră, atunci continuarea noastră ca sfinți de-

pinde la rândul ei de credincioșia și alegerea noastră. Dar 

dacă suntem sfinți prin harul lui Dumnezeu, atunci perseve-

rența noastră depinde numai de harul sigur, credincios și in-

failibil al lui Dumnezeu.  

În acest aspect, 1 Petru 1:23 este de o relevanță specială, 

pentru că ne arată că regenerarea, prima lucrare a harului lui 
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Dumnezeu în noi, este un lucru care are loc prin implantarea 

în sufletele noastre a seminței incoruptibile și veșnice. 

3. Doctrina liberului arbitru 

Această învățătură, care susține că omul are în sine li-

bera voință de a-L alege pe Dumnezeu și mântuirea, și cre-

dința este un act al voinței omului, este în realitate o formă de 

arminianism. Evident, ea nu lasă loc doctrinei perseverenței, 

întrucât dacă credința prin care suntem mântuiți este cu ade-

vărat un act al voinței noastre, atunci continuarea în acea cre-

dință depinde la rândul ei de voința noastră, care este schim-

bătoare prin natura ei. Doar dacă mântuirea depinde de voia 

lui Dumnezeu și nu a omului poate exista vreo siguranță sau 

nădejde legată de perseverența sfinților.  

4. Antinomianismul  

Această eroare se află la celălalt capăt al spectrului față 

de arminianism. Ea susține că, întrucât Dumnezeu Își pă-

zește poporul, deoarece alegerea este sigură, și pentru că 

sângele Crucii este eficace, nu există vreo urgență în chema-

rea la sfințenie și fapte bune, și este posibil ca un creștin, ales 

și răscumpărat, să ducă o viață carnală și nesfântă. Ea suge-

rează că cel credincios nu trebuie și nici nu poate face lucra-

rea bună a rugăciunii și închinării înaintea lui Dumnezeu, 

fiind o repudiere a doctrinelor harului suveran și perseve-

renței să citești și să predici din Legea lui Dumnezeu, ca și să 
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îi chemi pe oameni la pocăință, credință, sfințenie și perse-

verență.  

Gândirea greșită care conduce la astfel de erori poate 

fi ușor depistată, și ea este aceasta: chemarea la pocăință, 

credința și sfințenia implică faptul că păcătoșii ar avea, în și 

prin ei înșiși, abilitatea de a lua aminte la acea chemare, fie 

că este vorba despre chemarea la credință sau chemarea la 

perseverența în credință. Acest lucru nu este adevărat, în-

trucât chemarea Evangheliei are putere doar față de cei care 

primesc Duhul, iar ea este auzită de restul oamenilor numai 

spre condamnarea lor, fără a implica deloc abilitatea lor de 

a asculta de acea chemare.  

Chiar mai important este faptul că Scriptura contrazice 

flagrant această eroare. Atunci când vorbește despre doctri-

nele harului suveran, Biblia nu încurajează nicăieri și nu per-

mite niciunde trăirea în păcat sau nepăsare (Romani 6:1-2). 

Nici doctrina perseverenței sfinților nu face acest lucru. 1 

Ioan 3:3 spune: „Oricine are nădejdea aceasta în El [a perse-

verenței până la sfârșit și a-L vedea pe Hristos], se curăță, 

după cum El este curat”.  

5. Învățătura „creștinului carnal” 

O formă modernă de antinomianism este învățătura că 

ar exista așa-zisul „creștin carnal”. Această idee survine din 

evanghelizarea arminiană și din teologia mântuirii prin „a-L 

accepta pe Isus în inimă”. Această nouă clasă de creștini a 
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fost inventată cu interesul de a menține o aparență de succes 

a evanghelizării de acest fel, care pretinde convertiri nume-

roase. Invenția aceasta este necesară, întrucât o astfel de 

evanghelizare nu conduce nici la evlavie și nici la o membra-

litate credincioasă în bisericile locale. A afirma că astfel de 

oameni se poate să nu fi fost niciodată convertiți cu adevărat 

ar însemna să anulezi presupusul succes al metodelor de 

evanghelizare respective. Evrei 12:14 este clar: fără sfințenie, 

nimeni nu-L va vedea pe Domnul.  

6. Învățătura despre Hristos ca Mântuitor, nu și ca Domn 

În strânsă relație cu învățătura „creștinului carnal” 

este teologia care neagă domnia lui Hristos peste cei mântu-

iți. Unii spun în mod greșit că oamenii pot să Îl aibă pe Isus 

ca Mântuitor fără ca El să le fie și Domn. Cu alte cuvinte, o 

persoană poate fi mântuită, dar fără ca Isus să fie Domn 

peste viața ei. Potrivit acestei învățături, o persoană în a că-

rei viață nu stăpânește Isus este o persoană care trăiește ace-

lași fel de viață ca înainte de a fi mântuită, o viață în care se 

poate să nu se manifeste niciun rod al credinței, ci acea per-

soană este carnală și lumească.  

Este imposibil de înțeles cum de poate cineva să Îl aibă 

pe Isus ca Mântuitor, dar nu și ca Domn, întrucât El ne mân-

tuiește și ne face să devenim ai Lui ca un Domn suveran și 

plin de har. Prin mântuirea noastră, El înlocuiește în viețile 

noastre stăpânirea păcatului și a Satanei cu stăpânirea Lui, 
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și ne transferă din împărăția întunericului în Împărăția Lui. 

El nu ne lasă fără un Domn, întrucât ar însemna să ne lase 

să pierim, ci devine Stăpânul nostru binecuvântat și atotpu-

ternic.  

7. Perfecționismul 

Perfecționismul merge la extrema opusă și respinge în 

totalitate nevoia după harul păstrător al lui Dumnezeu și 

după perseverența noastră prin acel har. Perfecționismul 

susține că este posibil, de dorit și chiar normal ca un creștin 

să trăiască o viață complet liberă de păcat, sau de orice păcat 

cunoscut. Evident, dacă un creștin a atins o astfel de stare a 

perfecțiunii, nu mai există nicio logică să vorbim despre a fi 

păstrat sau despre a persevera. 

Pentecostalismul susține o astfel de gândire, după cum 

o face și ideea periculoasă a „vieții creștine biruitoare”. La fel 

stau lucrurile și cu evanghelia „sănătății și a prosperității”, 

chiar dacă dintr-un punct de vedere întrucâtva diferit. Evan-

ghelia prosperității susține că nu există nicio necesitate a per-

severenței, întrucât creștinul este chemat încă din această vi-

ață la a fi eliberat de sărăcie, boală, suferință și încercare. En-

tuziaștii care susțin „gândirea pozitivă” și toți cei care spun că 

soluția la problemele vieții este de natură mentală sau psiho-

logică, resping la rândul lor orice necesitate a perseverenței. 

Nu doar că toate acestea sunt ilogice, contrare experi-

enței credincioșilor, și nu doar că ele distrug pacea acestora 
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când apar necazurile și ispitele, ci astfel de învățături sunt 

împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune în 1 Petru 

4:18 că cei neprihăniți sunt cu greu mântuiți, și care ne asi-

gură în Romani 8:17 că doar dacă suferim împreună cu Hris-

tos vom fi și glorificați cu El. Există pur și simplu mult prea 

multe pasaje care vorbesc despre ispite și încercări care să 

poată fi citate aici pentru a dovedi astfel de învățături ca 

mincinoase. Ele sunt contrazise clar de greutățile la care 

apostolul Pavel face referire în Romani 7:19: „Căci binele, pe 

care vreau să-l fac [arătând astfel că el vorbește ca un copil 

regenerat al lui Dumnezeu], nu-l fac, ci răul, pe care nu 

vreau să-l fac [demonstrând astfel regenerarea lui, căci nicio 

persoană neregenerată nu poate să-și dorească binele sau să 

urască răul, așa cum face Pavel aici], iată ce fac!”. 

G. IMPORTANȚA PRACTICĂ 

Doctrina perseverenței sfinților constituie o comoară 

cu adevărat valoroasă pentru Biserică și pentru poporul lui 

Dumnezeu, nu doar pentru că ea demonstrează atât de pu-

ternic suveranitatea lui Dumnezeu în întreaga noastră mân-

tuire, ci și pentru că este plină de implicații practice. 

1. Perseverența și rugăciunea 

Întrucât calvinismul susține cu putere că păstrarea și 

perseverența sunt cele două fațete ale aceleiași monede, doc-

trina perseverenței este o altă modalitate de a sublinia im-

portanța rugăciunii în viața creștină. Potrivit calvinismului 
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și Scripturii, nu există nicio nădejde a perseverenței în lipsa 

rugăciunii, pentru că prin rugăciune primim harul de a per-

severa. 

Aceasta este și învățătura Canoanelor de la Dordt, ca-

pitolul V, Articolul 4: „Deși acea putere a lui Dumnezeu care 

îi întărește și îi păstrează pe credincioșii adevărați în har este 

mai mare decât un echivalent al puterii firii pământești, to-

tuși, cei care sunt convertiți nu sunt întotdeauna atât de îm-

puterniciți și motivați de Dumnezeu așa încât, în anumite 

acțiuni specifice, ei să nu se poată depărta din culpa lor de la 

a fi călăuziți prin har, ci sunt atrași și îndepărtați prin dorin-

țele firii pământești, căzând pradă acestora. Din acest motiv, 

ei trebuie să vegheze constant și să se roage ca să nu cadă în 

ispite. Când eșuează să facă acest lucru, nu doar că ei pot fi 

îndepărtați de Dumnezeu prin firea pământească, lume și 

Satana, căzând în păcate, chiar în păcate grave și scanda-

loase, ci chiar, prin permisiunea dreaptă a lui Dumnezeu, ei 

sunt uneori foarte mult îndepărtați – după cum stau mărtu-

rie cazurile triste descrise în Scriptură, anume ale lui David, 

Petru și ale altor sfinți care au căzut în păcat”. 

Scriptura confirmă acest lucru în multe pasaje, îndeo-

sebi în Matei 26:41:  

„Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în 

adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputinci-

oasă”. 
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2. Perseverența și predicarea Evangheliei 

Ceea ce este aplicabil rugăciunii este aplicabil și predi-

cării. Ea constituie un alt mijloc deosebit prin care Dumnezeu 

îi păzește pe cei ce fac parte din poporul Său. Avertismentele, 

mustrările și încurajările Cuvântului Său sunt gândite tocmai 

pentru acest scop. Asta înseamnă, așadar, că doctrina perse-

verenței, atunci când este înțeleasă corect, subliniază impor-

tanța predicării Evangheliei și necesitatea ei în viețile credin-

cioșilor. În loc să distrugă predicarea vie a Evangheliei, doc-

trinele harului o fac necesară și îi dau putere, căci harul vine 

prin predicare. 

Faptul că perseverența necesită predicarea Evangheliei 

este clar din pasaje precum Ioan 10:27-28: „Oile Mele ascultă 

glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le dau viața 

veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din 

mâna Mea”. Noi auzim vocea lui Isus numai prin predicarea 

Evangheliei. Aceasta este nădejdea pe care o avem în faptul că 

nu vom pieri niciodată. 

3. Perseverența și sfințenia 

Și aici se dovedesc false calomniile acelora care urăsc 

calvinismul. Doctrinele harului nu distrug sfințenia și nu 

promovează nepăsarea și carnalitatea, așa cum ne-au acuzat 

unii. Dimpotrivă, chemarea la perseverență este chemarea la 

sfințenie, așa că nu este nici măcar rațional să vorbim despre 
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perseverență decât în termenii sfințeniei, evlavii, pietății și 

ascultării credinței. 

Noi credem că Dumnezeu Își păstrează și păzește po-

porul în mod cert și infailibil, dar doar pe calea perseveren-

ței, doar în sfințenie, așa încât, fără sfințenie, nimeni nu-L 

va vedea pe domnul (Evrei 12:14).  

4. Perseverența și pacea 

Ar trebui să fie de asemenea evident că doar doctrina 

perseverenței poate să le dea creștinilor pace în această 

lume. Având în vedere că ei luptă împotriva puterilor și a 

stăpânirilor spirituale rele, și a faptului că ei înșiși sunt pă-

cătoși și slabi, ei cunosc că nu există nicio nădejde a slavei 

pentru ei în lipsa harului lui Dumnezeu. Doctrina perseve-

renței îi asigură de faptul că Dumnezeu este credincios și că 

El nu îi va abandona și nu le va întoarce spatele de la lucrarea 

pe care a început-o în ei, chiar dacă ei înșiși ar putea să simtă 

că acea lucrare este foarte mică. 

Un bun exemplu în acest sens este când îi întrebăm pe 

cei care se luptă pentru a ajunge la siguranța mântuirii lor. 

Însăși faptul că ei sunt îngrijorați și temători este rodul ha-

rului mântuitor al lui Dumnezeu aflat la lucru în ei, așa că ei 

pot să știe și trebuie să li se spună că Dumnezeu însuși va 

continua acea lucrare a harului și o va duce la rod deplin. În 

persecuție, în suferință și în ispită, fiecare dintre cei ce fac 

parte din poporul lui Dumnezeu, poate să se odihnească, 
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prin doctrina perseverenței, în credincioșia și harul lui Dum-

nezeu și să cunoască faptul că nimic nu îl poate separa de 

Dumnezeu și de viața veșnică. Crezând în doctrina perseve-

renței sfinților, creștinul crede în Dumnezeu însuși, în dra-

gostea, îndurarea, harul și statornicia Lui, găsind nădejde și 

speranță în toate acestea. 

H. RELAȚIA CU CELELALTE                                                  

PATRU PUNCTE ALE CALVINISMULUI 

În concluzie, haideți să ne amintim că doctrina perse-

verenței este legată inseparabil de celelalte cinci puncte ale 

calvinismului. 

Aleșii sunt păstrați, dar ei sunt păstrați întrucât Dum-

nezeu i-a ales și pentru că Hristos a murit pentru ei. Ei au 

nevoie de acel har păstrător pentru că, în ei înșiși, ei sunt 

total depravați și nu pot face nimic bun, nimic de o reală va-

loare care să îi facă capabili să găsească și să obțină viața 

veșnică. Harul pe care Dumnezeu îl dă acestor persoane este 

puternic și irezistibil, așa încât nu doar păcatele lor, ci nici 

măcar diavolul și lumea aceasta rea nu pot să împiedice 

mântuirea lor veșnică. 

A respinge doctrina perseverenței înseamnă să afirmi 

că planul lui Dumnezeu se poate schimba, că Dumnezeu în-

suși este schimbător. Înseamnă să spui că Hristos a suspinat, 

a sângerat și a murit pe crucea Calvarului fără vreun rezul-

tat, că promisiunea lui Dumnezeu poate să își rateze ținta și 
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că darurile și chemarea lui Dumnezeu pot fi revocate, și toate 

acestea printr-un om slab și păcătos. Să ne ferească Dumne-

zeu ca lucrurile să stea astfel! Mulțumiri fie aduse Lui pentru 

lucrarea harului, începută suveran, dusă înainte suveran și 

finalizată suveran.
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Anexa 1 

LECTURI RECOMANDATE 

 

Lista de cărți de mai jos este recomandată acelora care 

ar putea fi interesați de un studiu mai aprofundat al doctri-

nelor harului. Nu avem pretenția că lista de față este exha-

ustivă, dar credem că este totuși destul de cuprinzătoare. 

Unele dintre cărți se găsesc în comerț în format tipărit, altele 

însă nu. Recomandările făcute punctual nu trebuie înțelese 

ca și cum ar constitui un acord cu orice idei prezentate de 

autorii cărților. Titlurile mai speciale recomandate sunt 

marcate cu un asterisc.  

Boettner, Loraine. The Reformed Doctrine of Predestination. 

Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 

1978.  

Buis, Harry. Historic Protestantism and Predestination. Phi-

ladelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 

1958.  

*Calvin, John. Calvin's Calvinism: Treatises on „The Eternal 

Predestination of God” and „The Secret Providence of 

God”. Tr. by Henry Cole. Grand Rapids, Mich.: Reformed 

Free Publishing Association, [1987].  



254 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

Clark, Gordon H. Biblical Predestination. Phillipsburg, N.J.: 

Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1969.  

*Coles, Elisha. God's Sovereignty. Grand Rapids, Mich.: Ba-

ker Book House, 1979.  

Coppes, Leonard H. Are Five Points Enough? The Ten Points 

of Calvinism. Manassas, Va.: Reformation Educational Fo-

undation, 1980.  

Dabney, Robert L. The Five Points of Calvinism. Harrison-

burg, Va.: Sprinkle Publications, 1992.  

Dakin, A. Calvinism. Philadelphia: The Westminster Press, 

1946.  

*Engelsma, David J. Hyper-Calvinism and the Call of the Gos-

pel: An Examination of the „Well-Meant Offer” of the Gos-

pel. Rev. 2nd ed. Grand Rapids, Mich.: Reformed Free Pu-

blishing Association, 1994.  

*Gill, John. The Cause of God and Truth. Paris, Arkansas: 

Baptist Standard Press, 1992.  

Girardeau, John L. Calvinism and Evangelical Arminianism 

Compared as to Election, Reprobation, Justification, and 

Related Doctrines. Harrisonburg, Va.: Sprinkle Publicati-

ons, 1984.  

Hoeksema, Homer C., „God So Loved the World...” South 

Holland, Ill.: Evangelism Committee, South Holland Pro-

testant Reformed Church, 1994.  
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Hoeksema, Homer C., The Voice of Our Fathers [an exposi-

tion of the Canons of Dordrecht]. Grand Rapids, Mich.: 

Reformed Free Publishing Association, 1980.  

*Hanko, Herman, Homer C. Hoeksema, and Gise J. Van Ba-

ren. The Five Points of Calvinism. Grand Rapids, Mich.: 

Reformed Free Publishing Association, 1976.  

Luther, Martin. The Bondage of the Will. Tr. by J. I. Packer 

and O. R. Johnston. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell 

Co., 1957.  

McNeill, John T. The History and Character of Calvinism. 

London: Oxford University Press, 1973.  

Ness, Christopher. An Antidote to Arminianism. North Hol-

lywood, Calif: Puritan Heritage Publications, 1978.  

Palmer, Edwin H. The Five Points of Calvinism. Grand Ra-

pids, Mich.: Baker Book House, 1972.  

*Parks, William. Sermons on the Five Points of Calvinism. 

London: Sovereign Grace Union, 1929.  

*Pink, Arthur W. The Sovereignty of God. Grand Rapids, 

Mich.: Baker Book House, 1963.  

Shedd, William G. T. Calvinism, Pure and Mixed. Edinburgh: 

Banner of Truth, 1986.  
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Spencer, Duane Edward. TULIP: The Five Points of Calvinism 

in the Light of Scripture. Grand Rapids, Mich.: Baker Book 

House, 1979. 

*Sproul, R. C. Chosen by God. Wheaton, Ill.: Tyndale House 

Publishers Inc., 1986.  

*Steele, David N. and Curtis C. Thomas. The Five Points of 

Calvinism: Defined, Defended, Documented. Philadelphia: 

Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1963.  

Thornwell, James Henly. Election and Reprobation. Jackson, 

Miss.: Presbyterian Reformation Society, 1961.  

Warburton, Ben A. Calvinism: Its History and Basic Princi-

ples, Its Fruits and Its Future, and Its Practical Application 

to Life. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publis-

hing Co., 1955.  

Zanchius, Jerome. The Doctrine of Absolute Predestination. 

Tr. by Augustus M. Toplady. Grand Rapids, Mich.: Baker 

Book House, 1977. 
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Anexa 2 

CALVINISMUL ȘI                               

ARMINIANISMUL                         

COMPARATE 

 

 

 

Arminianismul  Calvinismul (TULIP) 

1. Liberul arbitru 1. Depravarea totală 

2. Credința văzută mai dinainte 2. Alegerea necondiționată 

3. Pentru toți 3. Ispășirea limitată 

4. Decizia finală îi aparține 

omului 

4. Harul irezistibil 

5. Căderea din har 5. Perseverența sfinților 
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Anexa 3 

CITATE DIN CREZURI 

 

Întrucât doctrinele tratate prin cele cinci puncte ale 

calvinismului sunt exprimate într-o modalitate foarte con-

cisă în crezurile Bisericii, în special în crezurile reformate și 

prezbiteriene, este util ca, în încercarea de a înțelege aceste 

doctrine, să facem referire la unele dintre aceste afirmații.  

Majoritatea citatelor oferite mai jos sunt preluate din 

Catehismul Heidelberg, din Mărturisirea de Credință Belgi-

ană și din Canoanele de la Dordrecht (Dordt), cele trei cre-

zuri majore ale bisericilor reformate.  

Restul citatelor sunt preluate din Mărturisirea de Cre-

dință de la Westminster și din Catehismul Mare cu același 

nume, care provin din tradiția prezbiteriană.  

Întrucât Canoanele de la Dordt constituie forma origi-

nală a celor cinci puncte ale calvinismului, afirmațiile aces-

tora privitoare la cele cinci puncte sunt de o importanță spe-

cială.  

Așa cum am procedat în capitolele 1-6, anumite cuvinte 

au fost prezentate cu caractere italice pentru a-i atrage aten-

ția cititorului la părțile cheie ale acestora, care ilustrează 
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ideea în cauză. Anumite citate constituie doar o parte din în-

trebarea și răspunsul în cauză sau din articolul din crez. Sur-

sele folosite sunt prezentate în notele bibliografice.8  

A. SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 9, Întrebarea 26: Ce crezi atunci 

când spui, „Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creato-

rul cerului și al pământului”? 

Răspuns: Eu cred că Tatăl cel veșnic al Domnului nos-

tru Isus Hristos (care a făcut cerurile și pământul din nimic, 

cu tot ce se găsește pe ele, și care de asemenea susține și 

guvernează cerurile și pământul prin sfatul Său veșnic și 

providența Sa), face toate lucrurile de dragul lui Hristos, Fiul 

Său, Dumnezeul meu și Tatăl meu, pe care mă bazez în în-

tregime, așa încât nu am nicio îndoială că El îmi va da toate 

lucrurile necesare pentru suflet și trup ci mai mult, sunt con-

vins că El va face chiar ca orice lucruri rele pe care le trimite 

asupra mea să se fie spre avantajul meu în această vale a 

plângerii, căci El poate facă asta, fiind Dumnezeul atotputer-

nic și un Tată dornic și credincios.  

 
8 Citatele din crezuri sunt preluate și traduse din următoarele surse: The Three Forms of 
Unity: Heidelberg Catechism, Belgic Confession, Canons of Dordt (Grand Rapids, Mich.: Mis-
sion Committee of the Protestant Reformed Churches in America, 1983); și The Confession of 

Faith; the Larger and Shorter Catechisms, with the Scripture Proofs at Large: together with 
the Sum of Saving Knowledge, etc. (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1985). 
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(Dovezi scripturale: Geneza 1; Geneza 2; Psalmii 33:6; Psalmii 115:3; Ma-

tei 10:29; Evrei 1:3; Ioan 5:17; Ioan 1:12, 16; Romani 8:15-16; Galateni 

4:5-6; Efeseni 1:5; 1 Ioan 3:1; Psalmii 55:22; Matei 6:26; Romani 8:28; 

Romani 4:21; Romani 10:12; Matei 6:26; Matei 7:9-11)  

b. Ziua Domnului 10, Întrebarea 27: Ce înțelegi prin 

providența lui Dumnezeu? 

Răspuns: Prin providența lui Dumnezeu se înțelege 

puterea atotputernică și omniprezentă a lui Dumnezeu, prin 

care, ca și cum ar fi prin mâna Lui, El susține și guvernează 

cerurile, pământul și toate creaturile, așa încât iarba, ploaia 

și seceta, anii roditori și anii secetoși, carnea și băutura, să-

nătatea și boala, bogăția și sărăcia, da, toate lucrurile vin nu 

ca urmare a șansei, ci din mâna Lui părintească.  

(Dovezi scripturale: Faptele Apostolilor 17:25-28; Evrei 1:3; Ieremia 5:24; 
Faptele Apostolilor 14:17; Ioan 9:3; Proverbe 22:2; Iov 1:21; Matei 10:29-

30; Efeseni 1:11)  

c. Ziua Domnului 10, Întrebarea 28: Ce avantaj se gă-

sește în a cunoaște că Dumnezeu a creat toate lucrurile și le 

susține prin providența Lui până în ziua de astăzi? 

Răspuns: Cunoscând aceasta, avem avantajul că pu-

tem fi răbdători în suferință, mulțumitori în prosperitate și 

că, în toate lucrurile care pot să vină asupra noastră, ne pu-

nem încrederea fermă în Dumnezeul și Tatăl nostru credin-

cios, știind că nimic nu ne va putea despărți de dragostea 

Lui, întrucât toate creaturile se află astfel în mâna Lui, iar ele 

nu pot face nici măcar un pas fără voia Lui.  
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(Dovezi scripturale: Romani 5:3; Psalmii 39:10; Deuteronom 8:10; 1 Te-

saloniceni 5:18; Romani 5:3-6; Romani 8:38-39; Iov 1:12; Iov 2:6; Matei 

8:31; Isaia 10:15)  

d. Ziua Domnului 19, Întrebarea 50: De ce este adă-

ugat „care șade la dreapta lui Dumnezeu?” 

Răspuns: Pentru că Hristos este înălțat în ceruri cu 

acest scop, anume ca El să Se înfățișeze drept Capul Bisericii 

Sale, prin care Tatăl guvernează peste toate lucrurile.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 1:20-22; Coloseni 1:18; Matei 28:18; Ioan 5:22)  

e. Ziua Domnului 19, Întrebarea 51: În ce fel ne este 

de folos această glorie a lui Hristos, Capul nostru? 

Răspuns: În primul rând, prin Duhul Său Sfânt, El re-

varsă harurile cerești asupra noastră, membrele trupului 

Lui, apoi, prin puterea Sa, El ne apără și ne păzește de toți 

vrăjmașii noștri.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 4:8; Psalmii 2:9; Ioan 10:28)  

f. Ziua Domnului 52, Întrebarea 128: Cum îți închei 

rugăciunea? 

Răspuns: „Căci a Ta este Împărăția, și puterea, și 

slava, în veci” – adică aducem toate acestea la Tine, pentru 

că Tu, fiind Regele nostru atotputernic, ești dornic și poți să 

ne dai toate lucrurile bune; ne rugăm toate acestea pentru 

ca nu noi, ci Numele Tău sfânt să fie glorificat în veci de veci.  

(Dovezi scripturale: Matei 6:13; Romani 10:12; 2 Petru 

2:9; Ioan 14:13; Psalmii 115:1; Filipeni 4:20)  
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2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ  

a. Articolul 12: Noi credem că, prin Cuvânt, adică prin 

Fiul, Tatăl a creat cerurile, pământul și toate creaturile din 

nimic, așa cum a găsit de cuviință, dându-i fiecărei creaturi 

ființa, forma și diferitele calități pentru a-I sluji Creatorului 

ei. Credem de asemenea că El încă susține și guvernează cre-

aturile Sale prin providența Sa veșnică și prin puterea Sa in-

finită, în folosul omenirii, obiectivul fiind ca omul să Îl slu-

jească pe Dumnezeul lui.  

b. Articolul 13: Noi credem că același Dumnezeu, după 

ce a creat toate lucrurile, nu le-a abandonat și nu le-a lăsat la 

latitudinea norocului sau a șansei, ci El stăpânește și guver-

nează peste ele potrivit cu voia Sa sfântă, așa încât nimic nu se 

petrece în această lume fără rânduiala Lui; cu toate acestea, 

Dumnezeu nu este nici autorul și nici nu poate fi acuzat de 

păcatele care sunt comise. Puterea și bunătatea Lui sunt atât 

de mari și de necuprins, încât El rânduiește și pune în aplicare 

lucrarea Sa în cea mai curată și dreaptă modalitate, chiar și 

atunci când diavolii și oamenii răi acționează nedrept. Întrucât 

aceste lucruri depășesc priceperea omului, noi nu vom cerceta 

cu o atitudine curioasă în lucrările Lui mai mult decât permit 

abilitățile noastre, ci, cu cea mai mare smerenie și reverență, 

adorăm judecățile drepte ale lui Dumnezeu, care sunt ascunse 

dinaintea ochilor noștri, rămânând mulțumiți în noi înșine cu 

faptul că suntem ucenici ai lui Hristos și cercetând doar acele 

lucruri pe care El ni le-a descoperit în Cuvântul Său, fără a 
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depăși aceste limite. Această doctrină ne aduce o mângâiere 

de nedescris, întrucât prin ea suntem învățați că nimic nu 

poate să vină asupra noastră prin simpla șansă, ci toate vin 

prin călăuzirea Tatălui nostru ceresc cel plin de har, care ve-

ghează asupra noastră cu o grijă părintească, păzind toate fi-

ințele prin puterea Sa, așa încât niciun fir de păr de pe capetele 

noastre (căci toate ne sunt numărate) și nicio vrabie nu cade 

la pământ fără voia Tatălui nostru, în care ne punem încrede-

rea pe deplin. Noi suntem deplin convinși că El îi împiedică pe 

diavolul și pe toți vrăjmașii noștri, așa încât ei nu ne pot răni 

fără voia și permisiunea Lui. De aceea, noi respingem acea 

erezie condamnabilă a epicurienilor, care spun că lui Dumne-

zeu nu-I pasă de nimic, ci lasă toate lucrurile la voia întâm-

plării. 

3. CANOANELE DE LA DORDT  

a. Primul element de doctrină, articolul 7: Alegerea 

constituie hotărârea neschimbătoare a lui Dumnezeu prin 

care El a făcut următoarele: 

Înainte de întemeierea lumii, pe temeiul exclusiv al ha-

rului Său, potrivit cu buna plăcere suverană a voii Sale, El a 

ales spre mântuire în Hristos un număr definit de oameni spe-

cifici, din întreaga rasă omenească, care căzuseră din starea 

de inocență originală în păcat și pierzare, prin propria culpă.  

Cei aleși nu au fost nici mai buni și nici mai meritorii 

decât ceilalți, ci au împărtășit cu toții aceeași stare ticăloasă. 
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El a făcut acest lucru în Hristos, pe care L-a rânduit de ase-

menea din veșnicie să fie Mijlocitorul, Căpetenia tuturor ale-

șilor Lui și temelia mântuirii lor. 

Astfel, El a hotărât să îi dăruiască lui Hristos pe cei 

aleși, pentru a fi mântuiți, și să îi cheme atrăgându-i eficace 

în părtășia lui Hristos prin Cuvântul și Duhul Lui. Cu alte 

cuvinte, El a hotărât să le dea credința adevărată în Hristos, 

să îi îndreptățească, să îi sfințească și, în final, după păstra-

rea lor cu putere în părtășia Fiului Său, să îi glorifice. Dum-

nezeu a făcut toate acestea cu scopul de a demonstra îndu-

rarea Lui, spre lauda bogățiilor harului Său glorios. Așa cum 

spune Scriptura, „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înte-

meierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 

înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre 

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

(Efeseni 1:4-6). Tot așa, „pe aceia pe care i-a hotărât mai di-

nainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și 

socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihă-

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

b. Primul element de doctrină, articolul 11: Întrucât 

Dumnezeu însuși este infinit de înțelept, neschimbător, atot-

știutor și atotputernic, alegerea făcută de El nu poate fi nici 

împiedicată, nici modificată, nici revocată sau anulată. Aleșii 

Lui nu pot fi lepădați, iar numărul lor nu poate fi redus.  
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c. Primul element de doctrină, articolul 15: Mai 

mult, Sfânta Scriptură accentuează cu totul special acest har 

veșnic și nemeritat al alegerii noastre și ni-l face tot mai clar 

prin aceea că ea aduce mărturie faptului că nu toți oamenii 

au fost aleși, ci ne spune că unii n-au fost aleși, sau au fost 

trecuți cu vederea în alegerea veșnică făcută de Dumnezeu – 

adică aceia în legătură cu care Dumnezeu a luat următoarea 

hotărâre, pe baza bunei Sale plăceri complet necondiționată, 

cu totul dreaptă, fără reproș și neschimbătoare: 

• să îi lase în starea comună de pierzare în care, din 

culpa lor, s-au aruncat ei înșiși; 

• să nu le dea credința mântuitoare și harul convertirii; 

• ci să îi condamne finalmente și să îi pedepsească veș-

nic (fiind lăsați pe căile lor și sub dreapta Lui jude-

cată), nu doar pentru necredința lor, ci și pentru 

toate celelalte păcate ale lor, pentru a-Și manifesta 

dreptatea. 

Aceasta este hotărârea de respingere, care nu Îl face în 

niciun fel pe Dumnezeu să fie autorul păcatului (un gând 

blasfemiator!), ci dimpotrivă, Îl înfățișează ca Judecătorul și 

Răzbunătorul înfricoșat, fără reproș și drept al păcatului.  

d. Al doilea element de doctrină, articolul 8: A fost 

în întregime planul suveran, voința și intenția plină de har a 

lui Dumnezeu Tatăl ca eficacitatea regeneratoare și mântui-

toare a morții costisitoare a Fiului Său să se manifeste în toți 
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aleșii Lui, pentru ca El să le dea credința justificatoare doar 

acestora și, astfel, să îi conducă fără greș la mântuire. Cu alte 

cuvinte, a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos, prin sângele 

crucii (prin care El a confirmat noul legământ) să îi răscum-

pere în mod eficace din orice popor, orice seminție, orice no-

rod și orice limbă pe toți cei - și doar pe cei - care fuseseră 

aleși din veșnicie spre mântuire și dăruiți Lui de către Tatăl; 

ca El să le dea credința (care, asemenea altor daruri mântu-

itoare ale Duhului Sfânt, a fost obținută pentru ei prin moar-

tea Lui); ca El să îi curețe prin sângele Lui de toate păcatele 

lor, atât de păcatul original cât și păcatele săvârșite de ei, 

indiferent dacă au fost comise înainte sau după venirea lor 

la credință; ca El să îi păstreze cu credincioșie până la capăt 

și să îi înfățișeze în final înaintea Sa ca un popor glorios, fără 

pată sau zbârcitură.  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 2, Articolul 2: Dumnezeu are toată viața, 

slava, bunătatea, fericirea în și prin El Însuși; El este unic în 

ființă, atotsuficient în și prin Sine, independent de orice cre-

atură a Sa, neprimind vreo glorie de la acestea, ci demon-

strându-Și propria glorie în ele, prin ele, către ele și peste 

ele. Doar El este izvorul tuturor ființelor, din care, prin care 

și pentru care există toate lucrurile. El are stăpânirea abso-

lută și suverană asupra tuturor, putând face orice dorește 

prin ele, pentru ele sau către ele.  
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(Dovezi scripturale: Ioan 5:26; Faptele Apostolilor 7:2; Psalmii 119:68; 1 

Timotei 6:15; Romani 9:5; Faptele Apostolilor 17:24-25; Iov 22:2-3; Ro-

mani 11:36; Apocalipsa 4:11; 1 Timotei 6:15; Daniel 4:25, 35; Evrei 4:13; 

Romani 11:33-34; Psalmii 147:5; Faptele Apostolilor 15:18; Ezechiel 11:5; 

Psalmii 145:17; Romani 7:12; Apocalipsa 5:12-14)  

b. Capitolul 5, Articolul 1: Dumnezeu, Creatorul măreț 

al tuturor lucrurilor susține, dirijează direct și guvernează 

toate creaturile, acțiunile și lucrurile, de la cele mai mari până 

la cele mai neînsemnate, prin providența Sa sfântă și perfect 

înțeleaptă, potrivit cu preștiința Sa infailibilă și cu sfatul ne-

condiționat și neschimbător al voii Sale, spre lauda gloriei în-

țelepciunii, puterii, dreptății, bunătății și milei Sale.  

(Dovezi scripturale: Evrei 1:3; Daniel 4:34-35; Psalmii 135:6; Faptele 

Apostolilor 17:25-26, 28; Iov 38-41; Matei 10:29-31; Proverbe 15:3; Psal-

mii 104:24; Psalmii 145:17; Faptele Apostolilor 15:18; Psalmii 94:8-11; 

Efeseni 1:11; Psalmii 33:10-11; Isaia 63:14; Efeseni 3:10; Romani 9:17; Ge-

neza 45:7; Psalmii 145:7)  

c. Capitolul 5, Articolul 4: Puterea nemărginită, înțe-

lepciunea de nepătruns și bunătatea infinită ale lui Dumne-

zeu sunt exprimate atât de pregnant în providența Sa, încât 

scopurile Sale suverane se extind înapoi în istorie până la 

căderea omului și la toate celelalte păcate ale îngerilor și oa-

menilor. Acest lucru nu constituie o simplă permisiune ofe-

rită lor, pentru că El limitează în mod înțelept și plin de pu-

tere aceste lucruri, și prin alte mijloace aranjează și guver-

nează oamenii astfel încât acțiunile lor păcătoase să contri-

buie în final tot la împlinirea scopurilor Sale sfinte. Cu toate 

acestea, în toate aceste lucruri, păcătoșenia acestor acțiuni 

provine în totalitate de la creaturi și nu de la Dumnezeu, care 
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este pe deplin sfânt și neprihănit, astfel încât El nu este și 

nici nu poate fi autorul sau cel care este de acord cu păcatul.  

(Dovezi scripturale: Romani 11:32-34; 2 Samuel 24:1; 1 Cronici 21:1; 1 

Împărați 22:22-23; 1 Cronici 10:4, 13-14; 2 Samuel 16:10; Faptele Apos-

tolilor 2:23; Faptele Apostolilor 4:27-28; Faptele Apostolilor 14:16; Psal-

mii 76:10; 2 Împărați 19:28; Geneza 50:20; Isaia 10:6-7, 12; Iacov 1:13-

14, 17; 1 Ioan 2:16; Psalmii 50:21)  

5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER 

a. Întrebarea 7: Ce este Dumnezeu? 

Răspuns: Dumnezeu este un Duh, fiind infinit în și 

prin Sine în ființa Sa, în slavă, fericire și perfecțiune; atotsu-

ficient, etern, neschimbător, de nepătruns, omniprezent, 

atotputernic, atotcunoscător, perfect înțelept, perfect sfânt, 

perfect drept, perfect îndurător și plin de har, îndelung răb-

dător și bogat în bunătate și adevăr.  

(Dovezi scripturale: Ioan 4:24; Exod 3:14; Iov 11:7-9; Faptele Apostolilor 

7:2; 1 Timotei 6:15; Matei 5:48; Geneza 17:1; Psalmii 90:2; Maleahi 3:6; 

Iacov 1:17; 1 Împărați 8:27; Psalmii 139:1-13; Apocalipsa 4:8; Evrei 4:13; 

Psalmii 147:5; Romani 16:27; Isaia 6:3; Apocalipsa 15:4; Deuteronom 

32:4; Exod 34:6)  

B. DEPRAVAREA TOTALĂ  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 2, Întrebarea 5: Poți tu să împli-

nești toate cerințele Legii în mod perfect? 

Răspuns: În niciun caz, pentru că, prin natura mea, 

sunt înclinat să Îl urăsc pe Dumnezeu și pe aproapele meu.  
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(Dovezi scripturale: Romani 3:10; 1 Ioan 1:8; Romani 8:7; Tit 3:3)  

b. Ziua Domnului 3, Întrebarea 7: De unde provine 

această depravare a naturii omului? 

Răspuns: Depravarea naturii omului provine din că-

derea în păcat și din neascultarea primilor noștri părinți, 

Adam și Eva, petrecute în Paradis. Astfel, natura noastră a 

devenit atât de coruptă, încât suntem cu toții concepuți în 

păcat și ne naștem în păcat.  

(Dovezi scripturale: Geneza 3:6; Romani 5:12, 18-19; Psalmii 51:5; Geneza 

5:3)  

c. Ziua Domnului 3, Întrebarea 8: Suntem noi atât de 

corupți încât suntem cu totul incapabili de a face orice lucru 

bun și înclinați către orice nelegiuire? 

Răspuns: Fără îndoială că așa suntem, cu excepția si-

tuației când suntem regenerați prin Duhul lui Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: Geneza 6:5; Iov 14:4; Iov 15:14, 16; Ioan 3:5; Efeseni 2:5)  

d. Ziua Domnului 21, Întrebarea 56: Ce crezi despre 

„iertarea păcatelor”?  

Răspuns: Cred că Dumnezeu, datorită satisfacerii 

dreptății Lui de către Hristos, nu Își va mai aminti de păca-

tele mele, nici de natura mea coruptă, împotriva căreia tre-

buie să mă lupt toată viața mea, ci, prin harul Lui, îmi atri-

buie neprihănirea lui Hristos, așa încât să nu mai fiu nicio-

dată condamnat înaintea judecății lui Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: 1 Ioan 2:2; 2 Corinteni 5:19, 21; Ieremia 31:34; Psal-

mii 103:3-4, 10-11; Romani 8:1-3; Ioan 3:18)  
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e. Ziua Domnului 23, Întrebarea 60: Cum ești nepri-

hănit înaintea lui Dumnezeu?  

Răspuns: Doar prin adevărata credință în Isus Hristos, 

așa încât, chiar dacă mă acuză conștiința mea, spunându-mi 

că am încălcat grosolan toate poruncile lui Dumnezeu și n-

am păzit niciuna dintre ele, și chiar dacă sunt încă înclinat 

către orice lucru rău, în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu, 

fără a exista vreun merit în mine, ci doar din harul Lui, îmi 

dă și îmi atribuie satisfacerea perfectă a dreptății Lui, nepri-

hănirea și sfințenia lui Hristos, și îmi dă toate aceste lucruri 

ca și cum n-am avut și nu am comis niciodată vreun păcat. 

Da, El mi le dă ca și cum aș fi împlinit pe deplin toată acea 

ascultare pe care Hristos a împlinit-o în locul meu, iar eu 

primesc aceste beneficii cu o inimă credincioasă.  

(Dovezi scripturale: Romani 3:22; Galateni 2:16; Efeseni 2:8-9; Romani 
3:9; Romani 7:23; Romani 3:24; Tit 3:5; Romani 4:4-5; 2 Corinteni 5:19; 

1 Ioan 2:1; Romani 3:24-25; 2 Corinteni 5:21; Romani 3:28; Ioan 3:18)  

f. Ziua Domnului 51, Întrebarea 126: Care este cea 

de-a cincea petiție [a rugăciunii Domnului]?  

Răspuns: „Și ne iartă greșelile noastre așa cum și noi le 

iertăm greșiților noștri” – adică de dragul sângelui lui Hristos, 

nu ne socoti nouă, niște sărmani păcătoși, nelegiuirile noastre, 

nici acea depravare, care se agață de noi întotdeauna; întrucât 

simțim această dovadă a harului Tău în noi, este hotărârea 

noastră fermă, din inimă, de a-l ierta pe aproapele nostru.  

(Dovezi scripturale: Matei 6:12; Psalmii 51:1; 1 Ioan 2:1-2; Matei 6:14-15)  
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2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ  

a. Articolul 14: Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe 

om din țărâna pământului, l-a făcut și modelat după chipul 

și asemănarea Lui, bun, neprihănit și sfânt, capabil în toate 

lucrurile să dorească să se supună voluntar voii lui Dumne-

zeu. Totuși, el nu a înțeles onoarea care i s-a oferit, nici n-a 

cunoscut superioritatea sa, ci voluntar s-a supus pe sine pă-

catului și, în consecință, morții și blestemului, ascultând de 

cuvintele diavolului. El a încălcat porunca vieții pe care o pri-

mise, astfel că, prin păcat, s-a despărțit de Dumnezeu, care 

era viața lui adevărată, devenind corupt în întreaga sa na-

tură. Astfel, el s-a făcut pe sine supus morții trupești și morții 

spirituale. Devenind astfel rău, pervers și corupt în toate căile 

sale, el și-a pierdut toate darurile sale curate, pe care le pri-

mise de la Dumnezeu, rămânându-i doar câteva rămășițe ale 

acestora, care, totuși, sunt suficiente doar pentru a-l lăsa pe 

om fără scuze. Așa cum ne învață Scriptura, toată lumina care 

se mai găsește în noi s-a schimbat în întuneric, spunând: lu-

mina luminează în întuneric, iar întunericul n-a înțeles-o, pa-

saj în care sfântul Ioan îi denumește pe oameni întuneric. De 

aceea, noi respingem tot ceea ce este propovăduit cu privire 

la liberul arbitru al omului, în opoziție cu această învățătură, 

întrucât omul nu este decât sclav păcatului și nu are nimic bun 

în el, decât dacă îi este dat din ceruri. Cine poate să îndrăz-

nească să se laude că, prin sine, poate face vreun lucru bun, 

atâta vreme cât Hristos a spus: „Nimeni nu vine la Mine dacă 
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nu îl atrage Tatăl, care M-a trimis”? Cine se poate lăuda cu 

voința sa și cu priceperea sa, atâta vreme cât gândirea car-

nală este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? Cine poate 

vorbi despre înțelepciunea lui, când omul firesc nu poate 

primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu? Pe scurt, cine ar în-

drăzni să se laude cu vreun gând, întrucât se știe că noi nu 

suntem capabili în noi înșine să gândim vreun lucru ca și 

cum ar veni de la noi, ci toată puterea noastră vine de la 

Dumnezeu? De aceea, ceea ce apostolul a spus trebuie să fie 

susținut pe drept ca fiind sigur și cert, anume că Dumnezeu 

lucrează în noi atât voința că și înfăptuirea bunei Sale plă-

ceri. Nu există nicio voință sau pricepere care să se confor-

meze voii divine și înțelepciunii lui Dumnezeu, în afara lucru-

rilor pe care Domnul Hristos le produce în om, căci El ne 

învață, spunând: „despărțiți de Mine nu puteți face nimic”.  

b. Articolul 15: Noi credem că, prin neascultarea lui 

Adam, păcatul original s-a transmis întregii omeniri, adică o 

corupție a întregii naturi și o boală ereditară, prin care prun-

cii înșiși sunt infectați chiar din pântecele mamei lor, lucru 

care produce tot felul de păcate în om, fiind ca o rădăcină a 

acestuia în suflet. De aceea, această stare este atât de tică-

loasă și abominabilă înaintea lui Dumnezeu, încât este sufi-

cientă pentru a condamna întreaga omenire. Această stare 

nu este abolită sau eliminată în niciun fel prin botez, întrucât 

păcatul izvorăște întotdeauna din această sursă ticăloasă, 

așa cum apa țâșnește dintr-un izvor. Cu toate acestea, ea nu 
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este imputată copiilor lui Dumnezeu spre condamnare, ci, 

prin harul și îndurarea Lui, le este iertată. Iertarea aceasta 

nu se face pentru ca ei să se rămână liniștiți în păcat, ci ca 

un simțământ al acestei corupții să-i facă pe cei credincioși 

să suspine adesea, dorind să fie eliberați de acest trup de 

moarte. De aceea, noi respingem eroarea pelagienilor, care 

susțin că păcatul provine doar din imitare. 

Următoarele două articole ale Mărturisirii de Credință 

Belgiene demonstrează relația dintre doctrina depravării to-

tale și celelalte patru puncte, adică faptul că, întrucât oame-

nii sunt total depravați, mântuirea trebuie să fie și este în 

întregime prin har, în toate aspectele ei. 

c. Articolul 16: Noi credem că, odată ce toți urmașii lui 

Adam au ajuns astfel căzuți în pierzare și ruină prin păcatul 

primilor noștri părinți, Dumnezeu S-a descoperit pe Sine așa 

cum este, adică milostiv și drept: milostiv, întrucât El îi eli-

berează și păzește de această pierzare pe toți cei pe care, în 

sfatul Său veșnic și neschimbător, din bunătatea Lui, i-a ales 

în Hristos Isus, Domnul nostru, fără a lua în seamă faptele 

lor în vreun fel; și drept, prin a-i lăsa pe ceilalți în căderea și 

pierzarea în care s-au aruncat ei înșiși. 

d. Articolul 17: Noi credem că Dumnezeul nostru plin 

de har, în bunătatea și înțelepciunea Lui admirabile, se îngri-

jește ca omul, care s-a aruncat pe sine astfel în moartea tem-

porară și în cea veșnică și s-a făcut pe sine cu totul ticălos, a 
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găsit plăcerea de a-l căuta și mângâia, în vreme ce acesta a 

fugit tremurând din prezența Lui, promițându-i că i-L va da 

pe Fiul Său, care avea să se nască din femeie, pentru a-i zdrobi 

capul șarpelui și pentru a-l face pe om fericit. 

3. CANOANELE DE LA DORDT  

a. Primul element de doctrină, articolul 1: Întrucât 

toți oamenii au păcătuit în Adam și au ajuns sub sentința 

blestemului și a morții veșnice, Dumnezeu nu i-ar fi făcut ni-

mănui vreo nedreptate dacă ar fi găsit de cuviință să aban-

doneze întreaga rasă omenească în păcat și blestem și să îi 

condamne pe toți pentru păcatele lor. Așa cum spune apos-

tolul, „toată lumea este găsită vinovată înaintea lui Dumne-

zeu” (Romani 3:19), „toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava 

lui Dumnezeu” (Romani 3:23) și „plata păcatului este moar-

tea” (Romani 6:23). 

Trebuie observat că fiecare secțiune a Canoanelor este 

împărțită în două subcapitole, unul pozitiv, în care fiecare 

element doctrinar este explicat, și unul negativ, în care sunt 

condamnate și respinse diverse erori. Aceste secțiuni sunt 

valoroase nu doar pentru că sunt utile prin definirea clară a 

adevărurilor în discuție, dar și pentru că ele conțin multe pa-

saje biblice care dovedesc validitatea acestora.  

b. Primul element de doctrină, Respingerea Erori-

lor, Eroarea 4: Odată ce a prezentat învățătura biblică pri-



276 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

vitoare la alegere și respingere, Sinodul respinge erorile ace-

lora care susțin că, în alegerea spre credință, o condiție pre-

liminară este ca omul să se folosească în mod potrivit de lu-

mina naturii, să fie drept, bine intenționat, smerit și dornic 

după viața veșnică, ca și cum alegerea ar fi depins într-o anu-

mită măsură de acești factori.  

Acest lucru ne reamintește de Pelagius și pune în mod 

clar sub semnul întrebării cuvintele apostolului: „Între ei 

eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre 

pământești, când făceam voile firii pământești și ale gându-

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

Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea 

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

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

sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să șe-

dem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate 

în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în 

bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin har ați 

fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci 

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

nimeni” (Efeseni 2:3-9). 

c. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 1: La început, omul a fost creat după chipul lui Dum-

nezeu și a fost echipat în mintea lui cu o cunoaștere adevă-

rată și salutară a Creatorului său și a lucrurilor spirituale, cu 
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neprihănire în voința și inima lui și cu puritate în toate sim-

țămintele sale, așa încât întreg omul era sfânt. Totuși, prin 

răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, la instigarea diavolului 

și prin voința lui liberă, el s-a lipsit de aceste daruri minu-

nate. Mai mult, în locul lor, el a adus asupra propriei sale 

ființe orbirea, întunericul groaznic, nebunia și o înțelepciune 

distorsionată în mintea lui, perversitatea, răzvrătirea și îm-

pietrirea inimii și a voinței lui și, în final, necurăția în toate 

simțămintele și dorințele sale.  

d. Al treilea și al patrulea element de doctrină, ar-

ticolul 2: După cădere, omul a dat naștere copiilor de aceeași 

natură cu a lui. Altfel spus, întrucât el a fost corupt moral, a 

dat naștere unor copii corupți. Prin judecata lui Dumnezeu, 

corupția s-a transmis de la Adam tuturor urmașilor lui – 

doar cu excepția lui Hristos – nu prin intermediul imitării 

(așa cum susțineau pelagienii în vremurile trecute) ci pe ca-

lea descendenței naturii sale pervertite.  

e. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 3: De aceea, toți oamenii sunt concepuți în păcat și se 

nasc copii ai mâniei, nevrednici pentru orice faptă mântui-

toare, înclinați spre rău, morți în păcatele lor și robi ai păca-

tului; fiind lipsiți de harul regenerator al Duhului Sfânt, ei 

nu sunt nici dornici și nici capabili să se întoarcă la Dumne-

zeu, să își corecteze natura lor distorsionată sau chiar să se 

lase să fie reformați în felul acesta.  
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f. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 4: Există, evident, o anumită lumină a naturii care ră-

mâne în om după cădere, în virtutea căreia el păstrează anu-

mite noțiuni despre Dumnezeu, despre lucrurile naturale și 

despre diferența dintre ceea ce este moral și ceea ce este 

imoral, și demonstrează o anumită tânjire după virtuți și 

după un bun comportament exterior. Totuși, această revela-

ție a naturii este departe de a-l face pe om capabil să ajungă 

la o cunoștință mântuitoare a lui Dumnezeu și la convertire, 

atât de departe, în fapt, încât omul nu o folosește corect nici 

măcar în chestiunile care țin de natură și societate. Dimpo-

trivă, oricât de precis ar fi caracterul ei, el distorsionează 

complet această lumină în felurite căi și o sufocă în nelegiu-

irea lui. Procedând astfel, el se aduce în starea de a fi fără 

scuze înaintea lui Dumnezeu.  

g. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Respin-

gerea erorilor, eroarea 1: Odată ce a prezentat învățătura bi-

blică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că nu se poate 

spune că păcatul original ar fi în sine suficient pentru condam-

narea întregii rase omenești sau pentru a duce la pedepse tem-

porare și veșnice. Aceștia îl contrazic pe apostol atunci când el 

spune: „printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin pă-

cat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor 

oamenilor, din pricină că toți au păcătuit” (Romani 5:12) și: „ju-

decata venită de la unul, a adus osânda” (Romani 5:16); tot as-

tfel: „plata păcatului este moartea” (Romani 6:23).  
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h. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea Erorilor, eroarea 2: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care afirmă că 

darurile spirituale sau înclinațiile și virtuțile bune precum 

bunătatea, sfințenia și neprihănirea n-ar fi putut să rezide în 

voința omului când el a fost creat la început și, de aceea, la 

cădere, nu ar fi putut să fie separate de voință. Acest lucru 

intră în conflict cu descrierea chipului lui Dumnezeu de către 

apostol în Efeseni 4:24, unde el ilustrează imaginea în ter-

menii neprihănirii și ai sfințeniei, care rezidă în mod clar în 

voință.  

i. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 3: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că, 

în moartea spirituală, darurile spirituale nu au fost separate 

de voința omului, întrucât voința, în sine, n-ar fi fost nicio-

dată coruptă, ci doar împiedicată de întunecimea minții și de 

nestăpânirea simțămintelor și, astfel, voința este capabilă să 

își manifeste capacitatea sa liberă și înnăscută odată ce 

aceste piedici sunt îndepărtate, ceea ce înseamnă că ea ar fi 

capabilă în sine să dorească sau să aleagă orice lucru bun 

care îi este pus înainte – sau să nu dorească ori să nu aleagă 

acel lucru. Aceasta este o idee nouă și o eroare, având efectul 

înălțării puterii liberului arbitru, contrar cuvintelor profetu-

lui Ieremia: „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăj-

duit de rea” (Ieremia 17:9). Ea este de asemenea contrară 
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cuvintelor apostolului: „Între ei eram și noi toți odinioară 

(între fiii neascultării), când trăiam în poftele firii noastre 

pământești, când făceam voile firii pământești și ale gându-

rilor noastre” (Efeseni 2:3).  

j. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 4: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că 

omul neregenerat nu este strict sau totalmente mort în pă-

catele sale, sau lipsit de orice capacitate de a face binele spi-

ritual, ci că este în măsură să înseteze și să fie înfometat 

după neprihănire sau viață veșnică, și să aducă jertfa unui 

duh zdrobit și smerit, care este Îi plăcută lui Dumnezeu. 

Această gândire este contrară mărturiilor clare ale Scriptu-

rii: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre” (Efe-

seni 2:1, 5); „toate întocmirile gândurilor din inima lui erau 

îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5; 8:21).  

Dincolo de aceasta, a fi înfometat și însetat după elibe-

rarea din pierzare și după viața veșnică, și a-I aduce lui Dum-

nezeu jertfa unui duh zdrobit, sunt lucruri caracteristice 

doar celor regenerați și celor denumiți binecuvântați (Psal-

mii 51:17; Matei 5:6).  

k. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 5: Odată ce a prezentat învățătura 

biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că omul co-

rupt și firesc poate să se folosească bine de harul comun (care, 
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potrivit gândirii lor, are sensul de lumina sau revelația naturii) 

sau de darurile care rămân în om după cădere, așa încât el este 

capabil în felul acesta să capete gradual un har mai mare – un 

har evanghelic sau mântuitor – ca și mântuirea însăși; și că, în 

felul acesta, Dumnezeu, în ceea ce Îl privește, se arată gata să 

Îl descopere pe Hristos tuturor oamenilor, întrucât El le 

oferă tuturor, într-o măsură suficientă și într-o manieră efi-

cace, mijloacele necesare pentru descoperirea lui Hristos, 

spre obținerea credinței și a pocăinței. Fără a menționa ex-

periența creștinilor din toate veacurile, Scriptura mărturi-

sește că această învățătură este falsă: „El îi descoperă lui Ia-

cov Cuvântul Său, lui Israel legile și poruncile Sale. El n-a 

lucrat așa cu toate Neamurile, și ele nu cunosc poruncile Lui” 

(Psalmii 147:19–20); „El, în veacurile trecute, a lăsat toate 

Neamurile să umble pe căile lor” (Faptele Apostolilor 14:16); 

(Pavel și însoțitorii lui) „au fost opriți de Duhul Sfânt să ves-

tească Cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Ga-

latiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar 

Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (Faptele Apostolilor 16:6-7).  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 6, Articolul 1: Primii noștri părinți, fiind 

ademeniți prin subtilitatea și ispitele Satanei, au păcătuit, 

mâncând din fructul oprit. Dumnezeu a permis păcatul lor, 

potrivit sfatului Său înțelept și sfânt, întrucât a fost scopul 

Său ca acest lucru să fie direcționat în final spre gloria Sa.  
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(Dovezi scripturale: Geneza 3:13; 2 Corinteni 11:3; Romani 11:32)  

b. Capitolul 6, Articolul 2: Prin păcatul acesta, ei au 

căzut din starea lor inițială de neprihănire și comuniune cu 

Dumnezeu, și astfel au devenit morți în păcat și pângăriți în 

întregime, în toate părțile și facultățile sufletului și trupului 

lor.  

(Dovezi scripturale: Geneza 3:6-8; Eclesiastul 7:29; Romani 3:23; Geneza 

2:17; Efeseni 2:1; Tit 1:15; Geneza 6:5; Ieremia 17:9; Romani 3:10-18)  

c. Capitolul 6, Articolul 3: Întrucât ei au fost rădăcina 

întregii omeniri, vinovăția acestui păcat a fost imputată tu-

turor, așa încât aceeași moarte în păcat și aceeași natură co-

ruptă au fost transmise tuturor celor care i-au urmat prin 

naștere trupească.  

(Dovezi scripturale: Geneza 1:27-28; Geneza 2:16-17; Faptele Apostolilor 

17:26 cu Romani 5:12, 15-19; 1 Corinteni 15:21-22, 45, 49; Psalmii 51:5; 

Geneza 5:3; Iov 14:4; Iov 15:14)  

d. Capitolul 6, Articolul 4: Toate păcatele propriu-

zise săvârșite vreodată sunt urmarea corupției morale dată 

de păcatul primar. Prin el, noi toți suntem lipsiți complet de 

capacitatea și abilitatea de a face bine, fiind împotriva a tot 

ceea ce este bun și îndreptați în totalitate către rău.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:6; Romani 8:7; Romani 7:18; Coloseni 

1:21; Geneza 6:5; Geneza 8:21; Romani 3:10-12; Iacov 1:14-15; Efeseni 

2:2-3; Matei 15:19)  

e. Capitolul 6, Articolul 5: De-a lungul vieții pămân-

tești, natura coruptă a omului rămâne în cei care sunt rege-

nerați. Deși este iertată și dată morții prin Hristos, totuși atât 
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natura aceasta coruptă cât și toate acțiunile ei sunt cu ade-

vărat și în realitate păcate.  

(Dovezi scripturale: 1 Ioan 1:8, 10; Romani 7:14, 17-18, 23; Iacov 3:2; Pro-

verbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Romani 7:5, 7-8, 25; Galateni 5:17)  

f. Capitolul 6, Articolul 6: Fiecare păcat, atât cel ini-

țial cât și cel actual, fiind o încălcare a Legii neprihănite a lui 

Dumnezeu și îndreptat împotriva acesteia, aduce cu el, prin 

natura lui, vinovăția asupra păcătosului, prin care este expus 

fără scăpare mâniei lui Dumnezeu și blestemului Legii, și as-

tfel supus morții, cu toate nenorocirile spirituale, temporare 

și eterne ale acesteia.  

(Dovezi scripturale: 1 Ioan 3:4; Romani 2:15; Romani 3:9, 19; Efeseni 2:3; 

Galateni 3:10; Romani 6:23; Efeseni 4:18; Romani 8:20; Matei 25:41; 2 

Tesaloniceni 1:9) 

g. Capitolul 9, Articolul 3: Prin căderea în starea de 

păcat, omul a pierdut complet întreaga abilitate a voinței de 

a face orice lucru bun din punct de vedere spiritual, care să 

însoțească mântuirea. Astfel, în starea naturală, omul este cu 

totul împotrivitor binelui spiritual și mort în păcat. El nu este 

capabil, prin propria tărie, să se convertească singur sau 

chiar să se pregătească cumva pe sine pentru convertire.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:6; Romani 8:7; Ioan 15:5; Romani 3:10, 12; 
Efeseni 2:1, 5; Coloseni 2:13; Ioan 6:44, 65; Efeseni 2:2-5; 1 Corinteni 

2:14; Tit 3:3-5.)  

h. Capitolul 9, Articolul 4: Atunci când Dumnezeu 

convertește păcătosul și îl transferă în starea de har, El îl eli-

berează din sclavia naturală a păcatului, și doar prin acest 
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har al Său îl face capabil să dorească și să facă liber ceea ce 

este bine din punct de vedere spiritual. Cu toate acestea, da-

torită corupției care rămâne în oameni, aceștia nu își doresc 

în mod perfect și nici exclusiv ceea ce este bine, ci ei pot dori 

și ceea ce este rău.  

(Dovezi scripturale: Coloseni 1:13; Ioan 8:34, 36; Filipeni 2:13; Romani 

6:18, 22; Galateni 5:17; Romani 7:15, 18-19, 21, 23.)  

i. Capitolul 9, Articolul 5: Voința omului va fi făcută 

perfectă și liberă în mod permanent de a face doar binele nu-

mai când el se va afla starea de glorie.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 4:13; Evrei 12:23; 1 Ioan 3:2; Iuda 24.)  

j. Capitolul 16, Articolul 7: În ceea ce privește faptele 

celor neregenerați, chiar dacă în esență ar fi vorba despre 

lucruri poruncite de Dumnezeu, și chiar dacă ele ar fi bene-

fice atât celor care le fac cât și altora, totuși ele rămân fapte 

păcătoase pentru că nu sunt făcute dintr-o inimă purificată 

prin credință, și nici nu sunt făcute într-o manieră corectă, 

conform Cuvântului lui Dumnezeu, scopul lor nefiind acela 

de a-L glorifica pe Dumnezeu. Așadar, aceste fapte nu pot să 

fie plăcute lui Dumnezeu și nici nu pot să facă pe persoana 

care le face să fie acceptabilă pentru a primi harul lui Dum-

nezeu. Totuși, negarea acestor fapte este un act chiar mai 

păcătos și neplăcut înaintea lui Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: 2 Împărați 10:30-31; 1 Împărați 21:27, 29; Filipeni 

1:15-16, 18; Geneza 4:5; 1 Corinteni 13:3; Isaia 1:12; Matei 6:2, 5, 16; Hagai 

2:14; Tit 1:15; Amos 5:21-22; Osea 1:4; Romani 9:16; Tit 3:15; Psalmii 

14:4; Psalmii 36:3; Iov 21:14-15; Matei 25:41-43, 45; Matei 23:3)  
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5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER 

a. Întrebarea 25: În ce constă păcătoșenia stării în 

care omul a căzut?  

Răspuns: Păcătoșenia stării în care a căzut omul constă 

în vinovăția primului păcat al lui Adam, în pierderea acelei ne-

prihăniri în care el fusese creat și în corupția naturii sale, prin 

care el este complet incapabil, lipsit de dorință și împotrivitor 

față de orice lucru bun spiritual, fiind totalmente și continuu 

înclinat către orice lucru rău, această stare fiind denumită în 

mod obișnuit păcatul original, din care provin toate nelegiui-

rile concrete săvârșite de oameni.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:12, 19; Romani 3:10-19; Efeseni 2:1-3; Ro-

mani 5:6; Romani 8:7-8; Geneza 6:5; Iacov 1:14-15; Matei 15:19)  

b. Întrebarea 27: Care este ruina stării în care a căzut 

omul?  

Răspuns: Căderea a adus asupra omenirii pierderea 

părtășiei cu Dumnezeu, dezgustul și blestemul Său, așa încât 

toți am devenit din fire copii ai mâniei, robi ai Satanei, și pe 

drept vrednici de toate pedepsele din această viață și din vi-

ața ce va veni.  

(Dovezi scripturale: Geneza 3:8, 10, 24; Efeseni 2:2-3; 2 Timotei 2:26; 

Geneza 2:17; Plângeri 3:39; Romani 6:23; Matei 15:41, 46; Iuda 7)  

c. Întrebarea 149: Este vreun om capabil să păzească 

în mod perfect poruncile lui Dumnezeu?  
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Răspuns: Prin el însuși sau prin orice har primit în 

această viață, niciun om nu este capabil să împlinească per-

fect poruncile lui Dumnezeu, ci fiecare om le încalcă zilnic 

prin gândurile, vorbele și faptele sale.  

(Dovezi scripturale: Iacov 3:2; Ioan 15:5; Romani 8:3; Eclesiastul 7:20; 1 

Ioan 1:8, 10; Galateni 5:17; Romani 7:18-19; Geneza 6:5; Geneza 8:21; Ro-

mani 3:9-19; Iacov 3:2-13)  

C. ALEGEREA NECONDIȚIONATĂ  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 21, Întrebarea 54: Ce crezi despre 

„sfânta biserică catolică” a lui Hristos?  

Răspuns: Eu cred că Fiul lui Dumnezeu, de la începu-

tul și până la sfârșitul lumii, adună, apără și păzește pentru 

Sine, prin Duhul Său și prin Cuvântul Lui, din întreaga rasă 

omenească, o Biserică aleasă la viața veșnică, care Îl pri-

mește cu o credință adevărată, și cred că sunt și voi rămâne 

pe veci un membru viu al acesteia.  

(Dovezi scripturale: Ioan 10:11; Geneza 26:4; Romani 9:24; Efeseni 1:10; 

Ioan 10:16; Isaia 59:21; Deuteronom 10:14-15; Faptele Apostolilor 13:48; 

1 Corinteni 1:8-9; Romani 8:35)  

2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ  

a. Articolul 16: Noi credem că, odată ce toți urmașii 

lui Adam au ajuns astfel căzuți în pierzare și ruină prin pă-

catul primilor noștri părinți, Dumnezeu S-a descoperit pe 

Sine așa cum este, adică milostiv și drept: milostiv, întrucât 
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El îi eliberează și păzește de această pierzare pe toți cei pe 

care, în sfatul Său veșnic și neschimbător, din bunătatea Lui, 

i-a ales în Hristos Isus, Domnul nostru, fără a lua în seamă 

în vreun fel faptele lor; și drept, prin a-i lăsa pe alții în căde-

rea și pierzarea în care s-au aruncat ei înșiși. 

3. CANOANELE DE LA DORDT  

a. Primul element de doctrină, articolul 6: Faptul că 

unii primesc de la Dumnezeu darul credinței la vremea lui, 

iar alții nu îl primesc, rezidă în hotărârea Lui veșnică, întru-

cât „Domnul... face aceste lucruri, și... Îi sunt cunoscute din 

veșnicie” (Faptele Apostolilor 15:18; Efeseni 1:11).  

Potrivit acestei hotărâri, în harul Lui, Dumnezeu în-

moaie inimile aleșilor Lui, oricât de împietrite ar fi fost ele, 

și le înduplecă să creadă; însă, prin judecata Lui dreaptă, El 

îi abandonează pe cei pe care nu i-a ales în răutatea și împi-

etrirea inimilor lor.  

Prin aceasta ni se descoperă în mod specific actul Lui – 

de nepătruns, fiind deopotrivă îndurător și drept – de a face 

distincție între oamenii care erau fără deosebire pierduți.  

Aceasta constituie bine-cunoscuta hotărâre a alegerii și 

respingerii care este revelată în Cuvântul lui Dumnezeu. Cei 

răi, necurați și nestatornici distorsionează această hotărâre 

spre pierzarea lor, însă ea le aduce sufletelor sfinte și evlavi-

oase o mângâiere ce nu poate fi descrisă în cuvinte.  
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b. Primul element de doctrină, articolul 7: Alegerea 

constituie hotărârea neschimbătoare a lui Dumnezeu prin 

care El a făcut următoarele: 

Înainte de întemeierea lumii, pe temeiul exclusiv al ha-

rului Său, potrivit cu buna plăcere necondiționată a voii Sale, 

El a ales în Hristos, spre mântuire, un număr definit de oameni 

specifici, din întreaga rasă omenească, care căzuse din starea 

de inocență originală în păcat și pierzare, prin propria culpă.  

Cei aleși nu au fost nici mai buni și nici mai meritorii 

decât ceilalți, ci au împărtășit cu toții aceeași stare ticăloasă. 

El a făcut acest lucru în Hristos, pe care L-a rânduit de ase-

menea din veșnicie să fie Mijlocitorul, Căpetenia tuturor ale-

șilor Lui și temelia mântuirii lor. Astfel, El a hotărât să îi dă-

ruiască pe cei aleși lui Hristos pentru a fi mântuiți, și să îi 

cheme atrăgându-i eficace în părtășia lui Hristos prin Cu-

vântul și Duhul Lui. Cu alte cuvinte, El a hotărât să le dea 

credința adevărată în Hristos, să îi îndreptățească, să îi sfin-

țească și, în final, după păstrarea lor cu putere în părtășia 

Fiului Său, să îi glorifice. Dumnezeu a făcut toate acestea cu 

scopul de a demonstra îndurarea Lui, spre lauda bogățiilor 

harului Său glorios. Așa cum spune Scriptura, „În El, Dum-

nezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți 

și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a 

rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după 

buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe 

care ni l-a dat în Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:4-6). Tot așa, „pe 
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aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; 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” (Romani 8:30).  

c. Primul element de doctrină, articolul 9: Această 

alegere nu s-a făcut pe baza credinței văzută mai dinainte, a 

ascultării credinței, a sfințeniei sau a oricărei alte trăsături 

sau inclinații bune, ca și cum s-ar fi bazat pe o cauză sau stare 

prealabilă care să țină de persoana respectivă așa încât să fie 

aleasă, ci dimpotrivă, oamenii au fost aleși cu scopul de a li se 

dărui credința, ascultarea credinței, sfințenia și așa mai de-

parte. De aceea, alegerea constituie sursa fiecăruia dintre 

aceste beneficii ale mântuirii. Credința, sfințenia și celelalte 

daruri mântuitoare și, în final, însăși viața veșnică, decurg din 

alegere ca roade și efecte ale ei. Așa cum spune apostolul, „El 

ne-a ales (nu pentru că eram, ci) ca să fim sfinți și fără pri-

hană înaintea Lui... în dragostea Lui” (Efeseni 1:4).  

d. Primul element de doctrină, articolul 10: Buna 

plăcere a lui Dumnezeu este cauza exclusivă a acestei alegeri 

nemeritate. Acest lucru nu implică faptul că El ar fi ales anu-

mite trăsături sau acțiuni omenești dintre toate cele posibile 

ca să constituie condiție a mântuirii, ci dimpotrivă, alegerea 

implică faptul că El a înfiat anumite persoane specifice, alese 

din masa comună a păcătoșilor, pentru ca ele să devină po-

sesia Lui. Așa cum spune Scriptura, „măcar că cei doi gemeni 

nu se născuseră încă, și nu făcuseră nici bine nici rău..., s-a 

zis Rebecii, ‚Cel mai mare va fi rob celui mai mic’, după cum 
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este scris: ‚Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât’” (Ro-

mani 9:11–13). De asemenea, „toți cei ce erau rânduiți să ca-

pete viața veșnică, au crezut” (Faptele Apostolilor 13:48).  

e. Primul element de doctrină, articolul 11: Întrucât 

Dumnezeu însuși este infinit de înțelept, neschimbător, atot-

știutor și atotputernic, alegerea făcută de El nu poate fi nici 

împiedicată, nici modificată, nici revocată sau anulată. Aleșii 

Lui nu pot fi lepădați, iar numărul lor nu poate fi redus.  

f. Primul element de doctrină, articolul 15: Mai 

mult, Sfânta Scriptură accentuează cu totul special acest har 

veșnic și nemeritat al alegerii noastre și ni-l face tot mai clar 

prin aceea că ea aduce mărturie faptului că nu toți oamenii 

au fost aleși, ci ne spune că unii n-au fost aleși, sau au fost 

trecuți cu vederea în alegerea veșnică făcută de Dumnezeu – 

adică aceia în legătură cu care Dumnezeu a luat următoarea 

hotărâre, pe baza bunei Sale plăceri complet necondiționată, 

cu totul dreaptă, fără reproș și neschimbătoare: 

• să îi lase în starea comună de pierzare în care, din 

culpa lor, s-au aruncat ei înșiși; 

• să nu le dea credința mântuitoare și harul convertirii; 

• ci să îi condamne finalmente și să îi pedepsească veș-

nic (fiind lăsați pe căile lor și sub dreapta Lui jude-

cată), nu doar pentru necredința lor, ci și pentru 

toate celelalte păcate ale lor, pentru a-Și manifesta 

dreptatea. 
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Aceasta este hotărârea de reprobare, care nu Îl face în 

niciun fel pe Dumnezeu să fie autorul păcatului (un gând 

blasfemiator!), ci dimpotrivă, Îl înfățișează ca Judecătorul și 

Răzbunătorul înfricoșat, fără reproș și drept al păcatului.  

g. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 1: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Sino-

dul respinge erorile acelora care susțin că voia lui Dumnezeu 

de a-i mântui pe cei care vor crede și vor persevera în cre-

dință și în ascultarea credinței constituie hotărârea întreagă 

și completă a alegerii spre mântuire, și că în Cuvântul lui 

Dumnezeu nu ne-a fost revelat nimic altceva cu privire la 

această hotărâre. Cei ce susțin că acestea îi amăgesc pe oa-

menii simpli și contrazic în mod clar Sfânta Scriptură în 

mărturia ei, care spune că Dumnezeu nu doar că dorește să-

i mântuiască pe cei care vor crede, ci și că El a ales din veș-

nicie anumiți oameni în mod specific, cărora, la timpul cu-

venit, le va da credința în Hristos și perseverența, lucruri pe 

care nu le va da altora. Așa cum spune Scriptura, „Am făcut 

cunoscut Numele Tău oamenilor, pe care Mi i-ai dat” (Ioan 

17:6). Tot astfel, „toți cei ce erau rânduiți să capete viața veș-

nică, au crezut” (Faptele Apostolilor 13:48) și „Dumnezeu 

ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără 

prihană înaintea Lui...” (Efeseni 1:4).  

h. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 2: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că alegerea făcută 
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de Dumnezeu spre viața veșnică este de mai multe feluri: 

una generală și nedefinită, și cealaltă particulară și definită; 

și că cea de-a doua, în schimb, este fie incompletă, revoca-

bilă, neperemptorie (sau condiționată), fie completă, irevo-

cabilă și peremptorie (sau absolută). În mod asemănător, Si-

nodul respinge opiniile celor care susțin că există o alegere 

spre credință și o alta spre mântuire, așa încât ar putea 

exista o alegere spre credința justificatoare separat de alege-

rea peremptorie la mântuire. Aceasta constituie o invenție a 

minții omenești, gândită în afara Scripturii și care distorsio-

nează învățătura privitoare la alegere, frângând acest lanț de 

aur al mântuirii: „pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, 

i-a și chemat; 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” (Romani 8:30).  

i. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 3: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că buna plăcere și 

planul lui Dumnezeu, pe care Scriptura le menționează în în-

vățătura ei cu privire la alegere, nu implică alegerea de către 

Dumnezeu în mod specific a anumitor oameni, nu și a altora, 

ci implică alegerea de către Dumnezeu, dintre toate condiți-

ile posibile (inclusiv faptele Legii) sau din toată ordinea lu-

crurilor, actul intrinsec nevrednic al credinței, ca și asculta-

rea imperfectă a credinței, considerându-le o condiție a 

mântuirii; și că implică dorința Lui plină de har de a le socoti 
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ca ascultare perfectă și să privească asupra lor ca fiind vred-

nice de răsplata vieții veșnice. 

Prin această eroare dăunătoare, buna plăcere a lui 

Dumnezeu și meritul lui Hristos sunt lipsite de eficacitatea 

lor, iar oamenii sunt îndepărtați, prin cercetări nefolosi-

toare, de adevărul justificării nemeritate și de simplitatea 

Scripturilor. De asemenea, această eroare socotește drept 

minciună următoarele cuvinte ale apostolului: „El ne-a mân-

tuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, 

ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hris-

tos Isus, înainte de veșnicii” (2 Timotei 1:9).  

j. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 4: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că, în alegerea spre 

credință, o condiție preliminară este ca omul să se folosească 

în mod potrivit de lumina naturii, să fie drept, bine intenți-

onat, smerit și dornic după viața veșnică, ca și cum alegerea 

ar fi depins într-o anumită măsură de acești factori. Acest 

lucru ne reamintește de Pelagius și pune în mod clar sub 

semnul întrebării cuvintele apostolului: „Între ei eram și noi 

toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pămân-

tești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor 

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

Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea 

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

noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har 
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sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să șe-

dem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate 

în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în 

bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin har ați 

fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci 

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

nimeni” (Efeseni 2:3–9).  

k. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 5: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că alegerea incom-

pletă și neperemptorie a anumitor persoane la mântuire a 

avut loc pe baza unei credințe, pocăințe, sfințenii și evlavii 

văzute mai dinainte, care tocmai au început să se manifeste 

sau au continuat pentru ceva vreme, dar că acea alegere 

completă și peremptorie s-a făcut pe baza unei perseverențe 

în credință, pocăință, sfințenie și evlavie, văzute mai dina-

inte. Sinodul respinge că aceasta ar constitui vrednicia ne-

meritată și evanghelică, pe baza căreia omul care este ales ar 

fi mai vrednic decât cel care nu este ales și că, de aceea, cre-

dința, ascultarea credinței, sfințenia, evlavia și perseverența 

nu ar fi roade sau efecte ale unei alegeri neschimbătoare la 

slavă, ci condiții și cauze indispensabile, care sunt necesare 

în prealabil în cei care vor trebui să fie aleși, și care sunt vă-

zute mai dinainte ca fiind împlinite în ei. Această învățătură 

este contrară întregii Scripturi, care insistă asupra urechilor 

și inimilor noastre în tot conținutul ei cu afirmații ca acestea: 
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„o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă” (Romani 

9:11-12); „toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au 

crezut” (Faptele Apostolilor 13:48); „În El, Dumnezeu ne-a 

ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți” (Efeseni 

1:4); „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi” (Ioan 

15:16); „dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte” 

(Romani 11:6); „dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit 

pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și L-a trimis 

pe Fiul Său” (1 Ioan 4:10).  

l. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 6: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că nu orice alegere 

la mântuire este neschimbătoare și că unii dintre aleși pot să 

piară și în fapt pier veșnic, fără ca Dumnezeu să ia vreo ho-

tărâre de a împiedica acest lucru. Prin această gravă eroare, 

ei Îl fac pe Dumnezeu să pară schimbător, distrug mângâie-

rea celor evlavioși cu privire la caracterul statornic al alege-

rii lor, și contrazic Sfintele Scripturi, care ne învață că cei 

aleși nu pot fi înșelați (Matei 24:24), că Hristos nu îi pierde 

pe cei care i-au fost dați de către Tatăl (Ioan 6:39) și că pe 

cei pe care Dumnezeu i-a predestinat, chemat și îndreptățit, 

El îi și glorifică (Romani 8:30). 

Următoarele patru articole din Canoanele de la Dordt 

ne arată relația dintre alegerea necondiționată și ispășirea 

limitată, adică faptul că Hristos a murit pentru aleși.  
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m. Al doilea element de doctrină, articolul 8: A fost 

în întregime planul suveran, voința și intenția plină de har a 

lui Dumnezeu Tatăl ca eficacitatea regeneratoare și mântui-

toare a morții costisitoare a Fiului Său să se manifeste în toți 

aleșii Lui, pentru ca El să le dea credința justificatoare doar 

acestora și, astfel, să îi conducă fără greș la mântuire. Cu alte 

cuvinte, a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos, prin sângele 

crucii (prin care El a confirmat noul legământ) să îi răscum-

pere în mod eficace din orice popor, orice seminție, orice no-

rod și orice limbă pe toți cei - și doar pe cei - care fuseseră 

aleși din veșnicie spre mântuire și dăruiți Lui de către Tatăl; 

ca El să le dea credința (care, asemenea altor daruri mântu-

itoare ale Duhului Sfânt, a fost obținută pentru ei prin moar-

tea Lui); ca El să îi curețe prin sângele Lui de toate păcatele 

lor, atât de păcatul original cât și păcatele săvârșite de ei, 

indiferent dacă au fost comise înainte sau după venirea lor 

la credință; ca El să îi păstreze cu credincioșie până la capăt 

și să îi înfățișeze în final înaintea Sa ca un popor glorios, fără 

pată sau zbârcitură.  

n. Al doilea element de doctrină, articolul 9: Acest 

plan, care izvorăște din dragostea veșnică a lui Dumnezeu față 

de aleșii Lui, a fost împlinit cu putere de la începutul lumii și 

până în clipa de față, și va fi de asemenea împlinit în viitor, căci 

porțile Iadului caută în zadar să îl împiedice. Drept rezultat, 

aleșii sunt adunați într-unul singur, fiecare la vremea lui, așa 

încât există întotdeauna o Biserică de credincioși întemeiată pe 
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sângele lui Hristos, o Biserică ce Îl iubește statornic, I se închină 

persistent și – aici și în toată veșnicia – Îl laudă ca Mântuitor al 

ei, care și-a dat viața pentru ea pe cruce, precum mirele pentru 

mireasa lui.  

o. Al doilea element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 1: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Sino-

dul respinge erorile acelora care susțin că Dumnezeu Tatăl L-

ar fi rânduit pe Fiul Său la moarte pe cruce fără un plan clar 

și neschimbător de a mântui vreun un om clar identificat, așa 

încât necesitatea, utilitatea și vrednicia a ceea ce moartea lui 

Hristos a obținut ar fi rămas intactă și cu totul perfectă, com-

pletă și întreagă, chiar dacă răscumpărarea pe care a obținut-

o n-ar fi fost aplicată în realitate și în fapt niciunui individ. 

Această afirmație este o insultă la adresa înțelepciunii lui 

Dumnezeu Tatăl și la adresa meritelor lui Isus Hristos, fiind 

contrară Scripturii, întrucât Mântuitorul afirmă următoarele: 

„Eu Îmi dau viața pentru oile Mele... Eu le cunosc” (Ioan 10:15, 

27). Profetul Isaia vorbește cu privire la Mântuitorul, spu-

nând: „după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea 

o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului 

va propăși în mâinile Lui” (Isaia 53:10). În final, această învă-

țătură subminează articolul crezului prin care noi mărturisim 

ceea ce credem cu privire la Biserică.  

p. Al doilea element de doctrină, Respingerea ero-

rilor, eroarea 7: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că Hristos n-ar fi 
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putut să moară, nu a trebuit să moară, și nici nu a murit 

pentru cei pe care Dumnezeu i-a iubit atât de mult și i-a ales 

la viața veșnică, întrucât astfel de oameni nu au nevoie de 

moartea lui Hristos. Aceștia îl contrazic pe apostolul, care 

spune: „Fiul lui Dumnezeu... m-a iubit și S-a dat pe Sine în-

suși pentru mine” (Galateni 2:20) și: „Cine va ridica pâră 

împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, 

care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a mu-

rit!”, adică pentru ei (Romani 8:33–34). De asemenea, ei Îl 

contrazic pe Mântuitorul, care afirmă: „Eu Îmi dau viața 

pentru oile Mele” (Ioan 10:15) și „Aceasta este porunca Mea: 

să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare 

dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi” 

(Ioan 15:12-13).  

Ultimele patru articole din Canoane, citate mai jos, 

arată felul cum alegerea necondiționată este aplicată prin 

harul irezistibil și perseverența sfinților.  

q. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 10: Faptul că alții, care sunt chemați prin lucrarea 

Evangheliei, vin și sunt aduși la convertire, nu trebuie atri-

buit omului, ca și cum el s-ar deosebi prin libera sa alegere 

de alții, cărora li se dă un har egal sau suficient spre credință 

și convertire, așa cum susține cu mândrie erezia lui Pelagius. 

Nu, ci aceasta trebuie atribuită lui Dumnezeu: la fel cum, din 

veșnicie, El i-a ales pe ai Săi în Hristos, tot așa, la vremea 

cuvenită, El îi cheamă în mod eficace, le dăruiește credința 
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și pocăința, și, eliberându-i din stăpânirea întunericului, îi 

aduce în Împărăția Fiului Său, pentru ca ei să proclame fap-

tele minunate ale Aceluia care i-a chemat din întuneric la lu-

mina Sa minunată, și care nu se laudă cu ei înșiși, ci în Dom-

nul, așa cum mărturisesc frecvent cuvintele apostolice în 

Scriptură.  

r. Al cincilea element de doctrină, articolul 6: Dum-

nezeu, care este bogat în îndurare, potrivit cu planul Său nes-

chimbător de alegere, nu ia Duhul Său Sfânt în mod complet 

de la ai Săi, chiar dacă ei cad grav în păcat. El nici nu îi lasă 

să cadă atât de mult încât să își piardă harul înfierii și starea 

de justificare, sau să comită păcatul care duce la moarte (pă-

catul împotriva Duhului Sfânt) și să se arunce ei înșiși, fiind 

abandonați complet de El, în pierzare veșnică.  

s. Al cincilea element de doctrină, articolul 8: Așadar, 

faptul că ei nu-și pierd în totalitate credința și harul și nici nu 

rămân în căderile lor până la sfârșit așa încât nu sunt pierduți, 

se datorează nu meritelor sau puterii lor, ci îndurării nemeri-

tate din partea lui Dumnezeu. În ceea ce îi privește, acest lucru 

nu doar că s-ar putea petrece ușor, ci este neîndoielnic că ar 

avea loc. Totuși, în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, căderea 

lor totală nu poate avea loc vreodată, întrucât planul Lui nu se 

poate schimba, promisiunea Lui nu poate eșua, chemarea Lui 

potrivită cu planul Său nu poate fi revocată, meritul lui Hris-

tos ca și slujba Lui de mijlocire și păstrare nu pot fi anulate, 

iar pecetea Duhului Sfânt nu poate fi invalidată și nici ștearsă.  
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t. Al cincilea element de doctrină, Respingerea ero-

rilor, eroarea 1: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care afirmă că perseverența 

credincioșilor adevărați nu constituie un efect al alegerii sau 

un dar al lui Dumnezeu produs moartea lui Hristos, ci o con-

diție a noului legământ pe care omul trebuie să o împlinească 

prin voința sa liberă, înainte ca ei să denumească această 

alegere și justificare a lui ca „peremptorie”. Sfânta Scriptură 

mărturisește că perseverența survine din alegere și este dă-

ruită aleșilor în virtutea morții, învierii și a mijlocirii lui 

Hristos: „rămășița aleasă a căpătat; pe când ceilalți au fost 

împietriți”  (Romani 11:7); tot astfel, „El, care n-a cruțat nici 

chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da 

fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica 

pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, 

care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a mu-

rit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, 

și mijlocește pentru noi! Cine ne va despărți pe noi de dra-

gostea lui Hristos?” (Romani 8:32-35).  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 3, Articolul 6: Așa cum Dumnezeu i-a 

rânduit pe cei aleși pentru glorie, tot așa, prin scopul etern și 

absolut liber al voii Sale, a rânduit mai dinainte și toate mij-

loacele pentru aceasta. De aceea, cei ce sunt aleși, căzuți fiind 

în Adam, sunt răscumpărați de Hristos, sunt chemați eficace 

la credința în Hristos de Duhul Lui, care lucrează la timpul 
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potrivit, sunt justificați, înfiați, sfințiți și păstrați de puterea 

Lui, prin credință, pentru mântuire. Nimeni altcineva în 

afară de cei aleși nu este răscumpărat de Hristos, chemat efi-

cient, justificat, înfiat, sfințit și mântuit.  

(Dovezi scripturale: 1 Petru 1:2; Efeseni 1:4, 5; Efeseni 2:10; 2 Tesaloni-

ceni 2:13; 1 Tesaloniceni 5:9, 10; Tit. 2:14; Romani 8:30; Efeseni 1:5; 2 

Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:5; Ioan 17:9; Romani 8:28; Ioan 6:64-65; Ioan 

10:26; Ioan 8:47; 1 Ioan 2:19)  

b. Capitolul 11, Articolul 4: Încă din veșnicie, Dumne-

zeu a hotărât să îi justifice pe toți cei aleși, iar la împlinirea 

vremurilor, Domnul Hristos a murit pentru păcatele lor și a 

înviat din nou pentru justificarea lor. Totuși, ei nu sunt jus-

tificați în mod personal până când, la vremea potrivită, Du-

hul Sfânt lucrează aducerea lor concretă la Hristos.  

(Dovezi scripturale: Galateni 3:8; 1 Petru 1:2, 19-20; Romani 8:30; Gala-
teni 4:4; 1 Timotei 2:6; Romani 4:25; Coloseni 1:21-22; Galateni 2:16; Tit 

3:4-7) 

5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER 

a. Întrebarea 12: Ce sunt decretele/hotărârile lui 

Dumnezeu?  

Răspuns: Decretele lui Dumnezeu constituie acțiunile 

înțelepte, libere și sfinte ale sfatului voii Sale, prin care El a 

stabilit din veșnicie și în mod neschimbător tot ce se va în-

tâmpla în viitor, spre gloria Sa, în special în ceea ce îi pri-

vește pe îngeri și oameni.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 1:11; Romani 11:33; Romani 9:14-15, 18; Efe-

seni 1:4, 11; Romani 9:22-23; Psalmii 33:11)  
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b. Întrebarea 13: Ce a hotărât în mod special Dumne-

zeu cu privire la îngeri și oameni?  

Răspuns: Printr-o hotărâre veșnică și neschimbătoare, 

ca urmare a dragostei Sale și spre lauda harului Său glorios, 

Dumnezeu a hotărât să Se descopere la vremea cuvenită și a 

ales anumiți îngeri spre slavă, iar în Hristos i-a ales pe anu-

miți oameni pentru viața veșnică, ca și mijloacele prin care 

ei să ajungă la aceasta. De asemenea, conform cu autoritatea 

Sa suverană și cu sfatul de nepătruns al voii Sale (prin care 

El dă sau reține favoarea Sa față de cine dorește), El a trecut 

cu vederea și a rânduit mai dinainte restul omenirii și al în-

gerilor la pierzare și mânie, pentru a fi pedepsiți pentru pă-

catele lor, spre lauda slavei dreptății Sale.  

(Dovezi scripturale: 1 Timotei 5:21; Efeseni 1:4-6; 2 Tesaloniceni 2:13-14; 
Romani 9:17-18, 21-22; Matei 11:25-26; 2 Timotei 2:20; Iuda 4; 1 Petru 

2:8)  

c. Întrebarea 14: Cum aplică Dumnezeu decretele 

Sale?  

Răspuns: Dumnezeu aplică decretele Sale prin lucră-

rile creației și ale providenței, conform cu preștiința Sa infa-

ilibilă și cu sfatul necondiționat și neschimbător al voii Sale.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 1:11)  
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D. ISPĂȘIREA LIMITATĂ  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 11, Întrebarea 29: De ce este numit 

Fiul lui Dumnezeu Isus, adică Mântuitor?  

Răspuns: El este numit astfel pentru că El ne mântu-

iește și ne eliberează din păcatele noastre și, tot astfel, pen-

tru că noi nu trebuie să căutăm și nici nu putem găsi mântu-

irea în oricine altcineva.  

(Dovezi scripturale: Matei 1:21; Faptele Apostolilor 4:12.)  

În citatul acesta avem un exemplu extraordinar al mul-

tor articole din toate crezurile care folosesc termenul „noi” 

pentru a-i descrie pe cei care beneficiază de moartea lui Hris-

tos – cuvinte care sunt, prin însăși natura lor, exclusive, nu 

inclusive. Chiar dacă articolul următor nu răspunde direct la 

întrebarea – „Pentru cine a murit Hristos?” – el susține doc-

trina ispășirii limitate prin a insista asupra faptului că cei 

pentru care Hristos a murit sunt complet mântuiți în El, și 

că acea mântuire nu este doar una făcută posibilă pentru ei. 

În fapt, citatul din articolul 22 al Mărturisirii de Credință 

Belgiene (vezi mai jos) consideră ideea că Hristos face mân-

tuirea doar „posibilă” ca o blasfemie grosolană.  

h. Ziua Domnului 11, Întrebarea 30: Atunci cei care 

caută mântuirea și fericirea sfinților din ei înșiși sau în altci-

neva, mai cred în Isus, singurul Mântuitor? 
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Răspuns: Nu, ei nu fac acest lucru, căci astfel de oa-

meni, chiar dacă se laudă cu El prin cuvinte, totuși, prin fap-

tele lor, Îl tăgăduiesc pe Isus, singurul Eliberator și Mântui-

tor, căci fie Isus nu este un Mântuitor complet, fie cei care, 

printr-o credință adevărată, primesc acest Mântuitor, tre-

buie să descopere toate lucrurile necesare mântuirii lor doar 

în El. 

(Dovezi scripturale: 1 Corinteni 1:13, 31; Galateni 5:4; Coloseni 2:20; Isaia 

9:6, 7; Coloseni 1:19-20)  

c. Ziua Domnului 21, Întrebarea 54: Ce crezi despre 

„sfânta biserică catolică [unică]” a lui Hristos?  

Răspuns: Eu cred că Fiul lui Dumnezeu, de la începu-

tul și până la sfârșitul lumii, adună, apără și păzește pentru 

Sine, prin Duhul Său și prin Cuvântul Lui, din întreaga rasă 

omenească, o Biserică aleasă la viața veșnică, care Îl primește 

prin credința adevărată, și cred că sunt și voi rămâne pe veci 

un membru viu al acesteia.  

(Dovezi scripturale: Ioan 10:11; Geneza 26:4; Romani 9:24; Efeseni 1:10, 

Ioan 10:16; Isaia 59:21; Deuteronom 10:14-15; Faptele Apostolilor 13:48; 

1 Corinteni 1:8-9; Romani 8:35)  

2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ  

a. Articolul 22: Noi credem că, pentru a ajunge la cu-

noștința adevărată a acestei mare taine, Duhul Sfânt aprinde 

în inimile noastre o credință dreaptă, care Îl primește pe Isus 

Hristos împreună cu toate meritele Sale, Îl aplică sufletului 

și nu caută nimic în afara Lui. De aici urmează că fie toate 
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lucrurile necesare pentru mântuirea noastră nu se găsesc în 

Isus Hristos, fie toate sunt în El, așa încât cei care Îl au pe 

Isus Hristos, prin credință, au mântuirea completă în El. De 

aceea, oricine susține că Hristos nu este suficient și afirmă 

că ar mai fi nevoie de ceva în afara Lui, susține o blasfemie 

grosolană, căci ar rezulta că Hristos n-a fost decât pe jumă-

tate Mântuitor. 

3. CANOANELE DE LA DORDT  

a. Primul element de doctrină, articolul 7: Alegerea 

constituie hotărârea neschimbătoare a lui Dumnezeu prin 

care El a făcut următoarele: 

Înainte de întemeierea lumii, pe temeiul exclusiv al ha-

rului Său, potrivit cu buna plăcere necondiționată a voii Sale, 

El a ales în Hristos spre mântuire un număr definit de oameni 

specifici, din întreaga rasă omenească, care căzuse din starea 

de inocență originală în păcat și pierzare, prin propria culpă.  

Cei aleși nu au fost nici mai buni și nici mai meritorii 

decât ceilalți, ci au împărtășit cu toții aceeași stare ticăloasă. 

El a făcut acest lucru în Hristos, pe care L-a rânduit de aseme-

nea din veșnicie să fie Mijlocitorul, Căpetenia tuturor aleșilor 

Lui și temelia mântuirii lor. Astfel, El a hotărât să îi dăruiască 

pe cei aleși lui Hristos pentru a fi mântuiți și să îi cheme, atră-

gându-i eficace în părtășia lui Hristos, prin Cuvântul și Duhul 

Lui. Cu alte cuvinte, El a hotărât să le dea credința adevărată 

în Hristos, să îi îndreptățească, să îi sfințească și, în final, după 
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păstrarea lor cu putere în părtășia Fiului Său, să îi glorifice. 

Dumnezeu a făcut toate acestea cu scopul de a demonstra în-

durarea Lui, spre lauda bogățiilor harului Său glorios. Așa 

cum spune Scriptura, „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de 

întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 

după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 

înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre 

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

(Efeseni 1:4-6). Tot așa, „pe aceia pe care i-a hotărât mai di-

nainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și so-

cotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-

a și proslăvit” (Romani 8:30).  

b. Al doilea element de doctrină, articolul 7: Toți cei 

care cred cu adevărat și sunt eliberați și mântuiți prin moar-

tea lui Hristos din păcatele lor și de la pierzare, primesc 

această favoare numai prin harul lui Dumnezeu (pe care El 

nu îl datorează nimănui), fiindu-le atribuit din veșnicie în 

Hristos.  

c. Al doilea element de doctrină, articolul 8: A fost în 

întregime planul suveran, voința și intenția plină de har a lui 

Dumnezeu Tatăl ca eficacitatea regeneratoare și mântuitoare 

a morții costisitoare a Fiului Său să se manifeste în toți aleșii 

Lui, pentru ca El să le dea credința justificatoare doar acestora 

și, astfel, să îi conducă fără greș la mântuire. Cu alte cuvinte, 

a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos, prin sângele crucii (prin 

care El a confirmat noul legământ) să îi răscumpere în mod 
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eficace din orice popor, orice seminție, orice norod și orice 

limbă pe toți cei - și doar pe cei - care fuseseră aleși din veșnicie 

spre mântuire și dăruiți Lui de către Tatăl; ca El să le dea cre-

dința (care, asemenea altor daruri mântuitoare ale Duhului 

Sfânt, a fost obținută pentru ei prin moartea Lui); ca El să îi 

curețe prin sângele Lui de toate păcatele lor, atât de păcatul 

original cât și păcatele săvârșite de ei, indiferent dacă au fost 

comise înainte sau după venirea lor la credință; ca El să îi păs-

treze cu credincioșie până la capăt și să îi înfățișeze în final 

înaintea Sa ca un popor glorios, fără pată sau zbârcitură.  

d. Al doilea element de doctrină, Respingerea ero-

rilor, eroarea 1: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că Dumnezeu Ta-

tăl L-ar fi rânduit pe Fiul Său la moarte pe cruce fără un plan 

clar și neschimbător de a mântui vreun om clar identificat, 

așa încât necesitatea, utilitatea și vrednicia a ceea ce moartea 

lui Hristos a obținut ar fi rămas intactă și cu totul perfectă, 

completă și întreagă, chiar dacă răscumpărarea pe care a ob-

ținut-o n-ar fi fost aplicată în realitate și în fapt niciunui in-

divid. Această afirmație este o insultă la adresa înțelepciunii 

lui Dumnezeu Tatăl și la adresa meritelor lui Isus Hristos, 

fiind contrară Scripturii, întrucât Mântuitorul afirmă urmă-

toarele: „Eu Îmi dau viața pentru oile Mele... Eu le cunosc” 

(Ioan 10:15, 27). Profetul Isaia vorbește cu privire la Mântu-

itorul, spunând: „după ce Își va da viața ca jertfă pentru pă-
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cat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lu-

crarea Domnului va propăși în mâinile Lui” (Isaia 53:10). În 

final, această învățătură subminează articolul crezului prin 

care noi mărturisim ceea ce credem cu privire la Biserică.  

e. Al doilea element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 5: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care susțin că toți oamenii au 

fost primiți într-o stare de împăcare și în harul legământu-

lui, așa încât nimeni nu mai este expus condamnării și nu 

mai trebuie condamnat din cauza păcatului original, ci toți 

sunt eliberați de vinovăția acestui păcat. Această opinie intră 

în conflict cu Scriptura, care susține că noi suntem din fire 

copii ai mâniei (Efeseni 2:3).  

f. Al doilea element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 6: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care se folosesc de deosebirea 

dintre obținere și aplicare pentru a-i convinge pe cei neatenți 

și neexperimentați de ideea că Dumnezeu, în ceea ce Îl pri-

vește, ar fi dorit să reverse în mod egal asupra tuturor oa-

menilor beneficiile câștigate prin moartea lui Hristos, dar că 

acea deosebire, prin care unii mai degrabă decât alții ajung 

să fie părtași iertării păcatelor și vieții veșnice, ar depinde de 

alegerea lor liberă (care se îndreaptă singură către harul ofe-

rit fără deosebire), dar că nu depinde de darul unic al îndu-

rării ce lucrează eficace în ei, așa încât aceștia, nu alții, își 

aplică acel har propriilor persoane. Atunci când pretind că 
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prezintă această deosebire într-o modalitate acceptabilă, 

aceștia încearcă să le dea oamenilor otrava mortală a pelagi-

anismului.  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 3, Articolul 6: Așa cum Dumnezeu i-a 

rânduit pe cei aleși pentru glorie, tot așa, prin scopul etern 

și absolut liber al voii Sale, a rânduit mai dinainte și toate 

mijloacele pentru aceasta. De aceea, cei ce sunt aleși, căzuți 

fiind în Adam, sunt răscumpărați de Hristos, sunt chemați 

eficace la credința în Hristos de Duhul Lui, care lucrează la 

timpul potrivit, sunt justificați, înfiați, sfințiți și păstrați de 

puterea Lui, prin credință, pentru mântuire. Nimeni altci-

neva în afară de cei aleși nu este răscumpărat de Hristos, che-

mat eficient, justificat, înfiat, sfințit și mântuit.  

(Dovezi scripturale: 1 Petru 1:2; Efeseni 1:4, 5; Efeseni 2:10; 2 Tesaloni-
ceni 2:13; 1 Tesaloniceni 5: 9-10; Tit 2:14; Romani 8:30; Efeseni 1:5; 2 

Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:5; Ioan 17:9; Romani 8:28; Ioan 6: 64-65; 

Ioan 10:26; Ioan 8:47; 1 Ioan 2:19)  

b. Capitolul 8, Articolul 5: Domnul Isus, prin asculta-

rea Sa perfectă și jertfa Lui, care, prin Duhul veșnic, au fost 

aduse o singură dată lui Dumnezeu, a împlinit în totalitate 

dreptatea Tatălui și a obținut astfel nu numai reconcilierea 

(sau împăcarea), ci și o moștenire veșnică în Împărăția Ce-

rului, pentru toți cei aceia pe care Tatăl i-a dat Lui.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:19; Evrei 9:14, 16; Evrei 10:14; Efeseni 5:2; 

Romani 3:25-26; Daniel 9:24, 26; Coloseni 1:19, 20; Efeseni 1:11, 14; Ioan 

17:2; Evrei 9:12, 15)  
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c. Capitolul 8, Articolul 8: Tuturor acelora pentru 

care Hristos a obținut răscumpărarea, El o aplică și o comu-

nică în mod sigur și eficient, mijlocind pentru ei și descope-

rindu-le tainele mântuirii în și prin Cuvânt, determinându-i 

eficient prin Duhul să creadă și să I se supună, și condu-

cându-le inimile prin Cuvântul și prin Duhul Lui. De aseme-

nea, El învinge toți vrăjmașii lor prin puterea și înțelepciu-

nea Lui minunate, utilizând metode și căi care sunt perfect 

consecvente cu providența Sa minunată și de nepătruns.  

(Dovezi scripturale: Ioan 6:37, 39; Ioan 10:15-16; 1 Ioan 2:1-2; Romani 
8:34; Ioan 15:13, 15; Efeseni 1:7-9; Ioan 17:6; Ioan 14:16; Evrei 12:2; 2 

Corinteni 4:13; Romani 8:9, 14; Romani 15:18-19; Ioan 17:17; Psalmii 

110:1; 1 Corinteni 15:25-26; Maleahi 4:2-3; Coloseni 2:15)  

d. Capitolul 11, Articolul 3: Prin ascultarea și moartea 

Sa, Domnul Hristos i-a eliberat pe deplin de datoria păcatului 

pe toți cei care sunt astfel justificați, satisfăcând dreptatea 

Tatălui în locul lor pe deplin, în mod real și complet. Totuși, 

justificarea lor este în întregime prin har fără plată, pentru 

că El a fost dăruit lor de către Tatăl, iar ascultarea Sa a fost 

acceptată în locul lor, ambele acțiuni fiind făcute necondiți-

onat, nu datorită a ceva meritoriu din acele persoane. Astfel, 

atât dreptatea cât și harul bogat al lui Dumnezeu sunt glori-

ficate în justificarea păcătoșilor.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:8-10, 19; 1 Timotei 2:5-6; Evrei 10:10, 14; 

Daniel 9:24, 26; Isaia 53:4-6, 10-12; Romani 8:32; 2 Corinteni 5:21; Matei 

3:17; Efeseni 5:2; Romani 3:24; Efeseni 1:7; Romani 3:26; Efeseni 2:7)  

e. Capitolul 11, Articolul 4: Încă din veșnicie, Dumne-

zeu a hotărât să îi justifice pe toți cei aleși, iar la împlinirea 



ANEXA 3. CITATE DIN CREZURI  311 

vremurilor, Domnul Hristos a murit pentru păcatele lor și a 

înviat din nou pentru justificarea lor. Totuși, ei nu sunt jus-

tificați în mod personal până când, la vremea potrivită, Du-

hul Sfânt lucrează aducerea lor concretă la Hristos.  

(Dovezi scripturale: Galateni 3:8; 1 Petru 1:2, 19-20; Romani 8:30; Gala-

teni 4:4; 1 Timotei 2:6; Romani 4:25; Coloseni 1:21-22; Galateni 2:16; Tit. 

3:4-7)  

5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER 

a. Întrebarea 38: De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să 

fie Dumnezeu?  

Răspuns: A fost nevoie ca Mijlocitorul să fie Dumne-

zeu, așa încât El să poată susține și păstra natura omenească 

ca să nu se prăbușească sub mânia infinită a lui Dumnezeu 

și sub puterea morții, ca acest lucru să dea valoare și efica-

citate suferințelor, ascultării și mijlocirii Lui, și să satisfacă 

dreptatea lui Dumnezeu, să obțină favoarea Lui, să cumpere 

un popor special, să le dea membrilor acestui popor Duhul 

Său, să le cucerească toți vrăjmașii și să îi ducă la mântuirea 

veșnică.  

(Dovezi scripturale: Faptele Apostolilor 2:24-25; Romani 1:4; comp. cu 

Romani 4:25; Evrei 9:14; Faptele Apostolilor 20:28; Evrei 9:14; Evrei 
7:25-28; Romani 3:24-26; Efeseni 1:6; Matei 3:17; Tit 2:13-14; Galateni 

4:6; Luca 1:68-69, 71, 74; Evrei 5:8, 9; Evrei 9:11-15)  

b. Întrebarea 41: De ce a fost numit Mijlocitorul nos-

tru Isus?  

Răspuns: Mijlocitorul nostru a fost numit Isus, pentru 

că El Își mântuiește poporul din păcatele lor.  
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(Dovezi scripturale: Matei 1:21)  

c. Întrebarea 44: Cum îndeplinește Hristos slujba de 

Preot?  

Răspuns: Hristos îndeplinește slujba de Preot prin 

faptul că S-a adus ca jertfă unică, fără pată, înaintea lui Dum-

nezeu, pentru a fi astfel prețul de ispășire pentru păcatele 

poporului Său. De asemenea, El îndeplinește această slujbă 

prin a face mijlocire continuă pentru ei.  

(Dovezi scripturale: Evrei 9:14, 28; Evrei 2:17; Evrei 7:25)  

d. Întrebarea 46: În ce a constat smerirea lui Hristos?  

Răspuns: Starea de smerire a lui Hristos a constat în 

acea stare joasă, în care, de dragul nostru, El S-a golit de glo-

ria Sa, a luat asupra Sa chip de rob, prin concepția și naște-

rea Sa, prin viața, moartea și starea Lui de după moarte, 

până la învierea Lui.  

(Dovezi scripturale: Filipeni 2:6-8; Luca 1:31; 2 Corinteni 8:9; Faptele 

Apostolilor 2:24)  

e. Întrebarea 59: Cine sunt făcuți părtași ai răscum-

părării prin Hristos?  

Răspuns: Răscumpărarea este aplicată și transferată 

în mod cert și eficace tuturor acelora pentru care Hristos a 

obținut-o, care sunt, la vremea rânduită, făcuți capabili prin 

Duhul Sfânt să creadă în Hristos, conform Evangheliei.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 1:13-14; Ioan 6:37, 39; Ioan 10:15-16; Efeseni 

2:8; 2 Corinteni 4:13)  
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E. HARUL IREZISTIBIL  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 1, Întrebarea 1: Care este singura 

ta mângâiere în viață și în moarte? 

Răspuns: Mângâierea mea este că eu, cu trupul și su-

fletul meu, atât în moarte cât și în viață, nu îmi aparțin mie, 

ci aparțin Mântuitorului meu credincios, Isus Hristos, care a 

împlinit pe deplin dreptatea pentru toate păcatele mele prin 

sângele Său prețios, și m-a eliberat de sub toată puterea dia-

volului, păzindu-mă așa încât, fără voia Tatălui meu ceresc, 

niciun fir de păr să nu cadă de pe capul meu. Da, mângâierea 

mea este că toate lucrurile slujesc mântuirii mele, astfel că, 

prin Duhul Său Sfânt, El mă asigură în același timp de mân-

tuirea mea, și mă face să doresc și să fiu gata cu sinceritate, 

de aici înainte, să trăiesc pentru El.  

(Dovezi scripturale: 1 Corinteni 6:19, 20; Romani 14:7-9; 1 Corinteni 

3:23; 1 Petru 1:18-19; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 3:8; Evrei 2:14-15; Ioan 6:39; Ioan 

10:28-29; Luca 21:18; Matei 10:30; Romani 8:28; 2 Corinteni 1:22; 2 Co-

rinteni 5:5; Romani 8:14; Romani 7:22)  

b. Ziua Domnului 3, Întrebarea 8: Suntem noi atât de 

corupți încât suntem cu totul incapabili de a face orice lucru 

bun și înclinați către orice nelegiuire? 

Răspuns: Fără îndoială că așa suntem, cu excepția si-

tuației când suntem regenerați prin Duhul lui Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: Geneza 6:5; Ioan 14:4; Iov 15:14-16; Ioan 3:5; Efeseni 

2:5) 
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c. Ziua Domnului 20, Întrebarea 53: Ce crezi despre 

Duhul Sfânt? 

Răspuns: În primul rând, El este adevăratul și co-eter-

nul Dumnezeu, alături de Tatăl și de Fiul. În al doilea rând, 

El mi-a fost dat pentru a mă face, prin credința adevărată, 

părtaș lui Hristos și tuturor beneficiilor Lui, așa încât El să 

mă mângâie și să rămână cu mine pe veci.  

(Dovezi scripturale: Geneza 1:2; Isaia 48:16; 1 Corinteni 3:16; Matei 
28:19; 2 Corinteni 1:22; Galateni 3:14; 1 Petru 1:2; Faptele Apostolilor 

9:31; Ioan 14:16; 1 Petru 4:14)  

d. Ziua Domnului 32, Întrebarea 86: Întrucât suntem 

eliberați din starea noastră ticăloasă numai prin har, prin 

Hristos, fără vreun merit din partea noastră, de ce trebuie să 

mai facem fapte bune? 

Răspuns: Deoarece Hristos, după ce ne-a răscumpărat 

și ne-a eliberat prin sângele Său, ne și înnoiește după chipul 

Său prin Duhul Său Sfânt, așa încât să putem mărturisi, prin 

întreaga noastră purtare, recunoștința noastră față de Dum-

nezeu pentru binecuvântările Sale, și ca astfel El să fie lăudat 

de noi. De asemenea, facem faptele bune pentru ca fiecare 

dintre noi să poată fi asigurat în sine de credința sa, prin 

intermediul roadelor acesteia. În plus, noi facem fapte bune 

așa încât, prin purtarea noastră evlavioasă, și alții să poată 

fi câștigați pentru Hristos.  

(Dovezi scripturale: 1 Corinteni 6:19-20; Romani 6:13; Romani 12:1-2; 1 

Petru 2:5, 9-10; Matei 5:16; 1 Petru 2:12; 2 Petru 1:10; Galateni 5:6, 24; 1 

Petru 3:1-2; Matei 5:16; Romani 14:19)  
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2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ 

a. Articolul 14: ...De aceea, noi respingem tot ceea ce 

este propovăduit cu privire la liberul arbitru al omului, în 

opoziție cu această învățătură, întrucât omul nu este decât 

sclav păcatului și nu are nimic bun în el, decât dacă îi este 

dat din ceruri. Cine poate să îndrăznească să se laude cu fap-

tul că, prin sine, poate face vreun lucru bun, atâta vreme cât 

Hristos a spus: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l 

atrage Tatăl, care M-a trimis”? Cine se poate lăuda cu voința 

sa, cu înțelepciunea sa, atâta vreme cât gândirea carnală este 

vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? Cine poate vorbi despre 

priceperea lui, când omul firesc nu poate primi lucrurile Du-

hului lui Dumnezeu? Pe scurt, cine ar îndrăzni să se laude cu 

vreun gând, întrucât se știe că noi nu suntem capabili în noi 

înșine să gândim vreun lucru ca și cum ar veni de la noi, și 

toată puterea noastră vine de la Dumnezeu? De aceea, ceea 

ce apostolul a spus trebuie să fie susținut pe drept ca fiind 

sigur și cert, anume că Dumnezeu lucrează în noi atât voința 

cât și înfăptuirea bunei Sale plăceri. Nu există nicio voință 

sau pricepere care să se conformeze voii divine și înțelepciunii 

lui Dumnezeu, în afara lucrurilor pe care Domnul Hristos le 

produce în om, căci El ne învață că: „despărțiți de Mine, nu 

puteți face nimic”.  

b. Articolul 22: Noi credem că, pentru a ajunge la cu-

noștința adevărată a acestei mare taine, Duhul Sfânt aprinde 

în inimile noastre o credință dreaptă, care Îl primește pe Isus 
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Hristos împreună cu toate meritele Sale, Îl aplică sufletului 

și nu caută nimic în afara Lui. De aici urmează că fie toate 

lucrurile necesare pentru mântuirea noastră nu se găsesc în 

Isus Hristos, fie toate sunt în El, așa încât cei care Îl au pe 

Isus Hristos, prin credință, au mântuirea completă în El. De 

aceea, oricine susține că Hristos nu este suficient și afirmă 

că ar mai fi nevoie de ceva în afara Lui, susține o blasfemie 

grosolană, căci ar rezulta că Hristos n-a fost decât pe jumă-

tate Mântuitor.  

c. Articolul 24: Noi credem că această credință adevă-

rată, fiind produsă în om prin auzirea Cuvântului lui Dumne-

zeu și prin lucrarea Duhului Sfânt, îl regenerează și îl face un 

om nou, determinându-l să trăiască o viață nouă și elibe-

rându-l de sub robia păcatului. De aceea, este departe de a fi 

adevărat faptul că această credință justificatoare îi deter-

mină pe oameni să manifeste neglijență față de viața sfântă 

și evlavioasă, ci dimpotrivă, fără ea, ei nu pot face nimic din 

dragoste pentru Dumnezeu, ci doar dintr-o dragoste egoistă 

sau din frica de condamnare.  

În consecință, este imposibil ca această credință sfântă 

să fie lipsită de roade în om, căci noi nu vorbim despre o 

credință deșartă, ci despre o credință numită în Scriptură 

credința care lucrează prin dragoste, care îl stimulează pe 

om la practica acelor fapte pe care Dumnezeu le-a poruncit 

în Cuvântul Lui. Întrucât izvorăsc din rădăcina bună a cre-

dinței, aceste fapte sunt bune și acceptabile înaintea lui 
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Dumnezeu, pentru că ele sunt toate sfințite prin harul Său, 

chiar dacă nu sunt luate în considerare în ce privește justifi-

carea noastră. Noi suntem justificați prin credința în Hristos 

înainte de a face fapte bune, altfel ele n-ar mai putea fi fapte 

bune, la fel cum nu este posibil ca fructul unui pom să fie 

bun înainte ca pomul însuși să fie bun. De aceea, noi facem 

fapte bune, dar nu pentru a câștiga merite prin ele (căci ce 

putem merita noi?). Nu, ci noi privim la Dumnezeu pentru 

faptele bune pe care le facem, nu El privește la noi, întrucât 

El este Acela care lucrează în noi atât voința cât și înfăptuirea 

bunei Sale plăceri. De aceea, haideți să rămânem la ce este 

scris: „după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: ‚Sun-

tem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să fa-

cem’”.  

Pe de altă parte, noi nu negăm faptul că Dumnezeu răs-

plătește faptele noastre bune, dar El încununează darurile 

Sale prin harul Lui. Mai mult, chiar dacă noi facem fapte 

bune, noi nu ne găsim mântuirea pe baza acestora, întrucât 

faptele noastre sunt încă contaminate de firea noastră pă-

mântească și vrednice de a fi pedepsite. Chiar dacă noi pu-

tem face astfel de fapte, totuși amintirea unui singur păcat 

este suficientă pentru a-L determina pe Dumnezeu să le res-

pingă. Astfel, am trăi întotdeauna cu îndoieli, fiind chinuiți 

încoace și încolo fără a avea vreo siguranță, și având conști-

ințele noastre tulburate continuu, dacă acestea nu s-ar baza 

pe meritele suferințelor și ale morții Mântuitorului nostru. 
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3. CANOANELE DE LA DORDT  

Următoarele trei articole din primul capitol al Canoa-

nelor ne arată care este relația dintre harul irezistibil și ale-

gerea necondiționată, întrucât o alegere care este cu adevă-

rat necondiționată necesită un har puternic.  

a. Primul element de doctrină, articolul 6: Faptul că 

unii primesc de la Dumnezeu darul credinței la vremea lui, 

iar alții nu îl primesc, rezidă în hotărârea Lui veșnică, întru-

cât „Domnul... face aceste lucruri, și... Îi sunt cunoscute din 

veșnicie” (Faptele Apostolilor 15:18; Efeseni 1:11). Potrivit 

acestei hotărâri, în harul Lui, Dumnezeu înmoaie inimile ale-

șilor Lui, oricât de împietrite ar fi fost ele, și le înduplecă să 

creadă; însă, prin judecata Lui dreaptă, El îi abandonează în 

răutatea și împietrirea inimilor lor pe cei pe care nu i-a ales. 

Prin aceasta ni se descoperă în mod specific actul Lui – de 

nepătruns, fiind deopotrivă îndurător și drept – de a face de-

osebire între oamenii care erau fără deosebire pierduți. 

Aceasta constituie bine-cunoscuta hotărâre a alegerii și res-

pingerii care este revelată în Cuvântul lui Dumnezeu. Cei răi, 

necurați și nestatornici distorsionează această hotărâre spre 

pierzarea lor, însă ea le aduce sufletelor sfinte și evlavioase 

o mângâiere ce nu poate fi descrisă în cuvinte.  

b. Primul element de doctrină, articolul 7: Alegerea 

constituie hotărârea neschimbătoare a lui Dumnezeu prin 

care El a făcut următoarele: 
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Înainte de întemeierea lumii, pe temeiul exclusiv al ha-

rului Său, potrivit cu buna plăcere necondiționată a voii Sale, 

El a ales în Hristos spre mântuire un număr definit de oameni 

specifici, din întreaga rasă omenească, care căzuse din starea 

de inocență originală în păcat și pierzare, prin propria culpă.  

Cei aleși nu au fost nici mai buni și nici mai meritorii 

decât ceilalți, ci au împărtășit cu toții aceeași stare ticăloasă. 

El a făcut acest lucru în Hristos, pe care L-a rânduit de ase-

menea din veșnicie să fie Mijlocitorul, Căpetenia tuturor ale-

șilor Lui și temelia mântuirii lor. Astfel, El a hotărât să îi dă-

ruiască pe cei aleși lui Hristos pentru a fi mântuiți, și să îi 

cheme, atrăgându-i eficace în părtășia lui Hristos prin Cuvân-

tul și Duhul Lui. Cu alte cuvinte, El a hotărât să le dea credința 

adevărată în Hristos, să îi îndreptățească, să îi sfințească și, în 

final, după păstrarea lor cu putere în părtășia Fiului Său, să îi 

glorifice. Dumnezeu a făcut toate acestea cu scopul de a de-

monstra îndurarea Lui, spre lauda bogățiilor harului Său glo-

rios. Așa cum spune Scriptura, „În El, Dumnezeu ne-a ales 

înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană 

înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai di-

nainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii 

Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea-

iubitul Lui” (Efeseni 1:4-6). Tot așa, „pe aceia pe care i-a ho-

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

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

neprihăniți, i-a și proslăvit” (Romani 8:30).  
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c. Primul element de doctrină, articolul 8: Această 

alegere nu este de mai multe feluri, ci este una și aceeași ale-

gere pentru toți cei care aveau să fie mântuiți, din Vechiul și 

din Noul Testament. Scriptura afirmă că există o singură 

bună plăcere, un singur scop și plan al voii lui Dumnezeu, 

prin care El ne-a ales din veșnicie pentru a primi atât harul 

cât și gloria, atât mântuirea cât și calea mântuirii pe care El 

a pregătit-o mai dinainte pentru noi, ca să umblăm pe ea.  

Articolele 7-9 și Respingerea Erorilor nr. 6, toate pre-

luate din al doilea element de doctrină din Canoane ne arată 

felul în care ispășirea lui Hristos, limitată la aleși, este făcută 

puternică și infailibilă prin harul irezistibil al lui Dumnezeu. 

d. Al doilea element de doctrină, articolul 7: Toți cei 

care cred cu adevărat și sunt eliberați și mântuiți prin moartea 

lui Hristos din păcatele lor și de la pierzare, primesc această 

favoare numai prin harul lui Dumnezeu (pe care El nu îl dato-

rează nimănui), fiindu-le atribuit din veșnicie în Hristos. 

e. Al doilea element de doctrină, articolul 8: A fost în 

întregime planul suveran, voința și intenția plină de har a lui 

Dumnezeu Tatăl ca eficacitatea regeneratoare și mântuitoare 

a morții costisitoare a Fiului Său să se manifeste în toți aleșii 

Lui, pentru ca El să le dea credința justificatoare doar acestora 

și, astfel, să îi conducă fără greș la mântuire. Cu alte cuvinte, 

a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos, prin sângele crucii (prin 

care El a confirmat noul legământ) să îi răscumpere în mod 
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eficace din orice popor, orice seminție, orice norod și orice 

limbă pe toți cei - și doar pe cei - care fuseseră aleși din veș-

nicie spre mântuire și dăruiți Lui de către Tatăl; ca El să le dea 

credința (care, asemenea altor daruri mântuitoare ale Duhu-

lui Sfânt, a fost obținută pentru ei prin moartea Lui); ca El să 

îi curețe prin sângele Lui de toate păcatele lor, atât de păcatul 

original cât și păcatele săvârșite de ei, indiferent dacă au fost 

comise înainte sau după venirea lor la credință; ca El să îi păs-

treze cu credincioșie până la capăt și să îi înfățișeze în final 

înaintea Sa ca un popor glorios, fără pată sau zbârcitură. 

f. Al doilea element de doctrină, articolul 9: Acest 

plan, care izvorăște din dragostea veșnică a lui Dumnezeu 

față de aleșii Lui, a fost împlinit cu putere de la începutul 

lumii și până în clipa de față, și va fi de asemenea împlinit în 

viitor, căci porțile Iadului caută în zadar să îl împiedice. 

Drept rezultat, aleșii sunt adunați într-unul singur, fiecare la 

vremea lui, așa încât există întotdeauna o Biserică de credin-

cioși întemeiată pe sângele lui Hristos, o Biserică ce Îl iubește 

statornic, I se închină persistent și – aici și în toată veșnicia 

– Îl laudă ca Mântuitor al ei, care și-a dat viața pentru ea pe 

cruce, precum mirele pentru mireasa lui. 

g. Al doilea element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 6: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Sino-

dul respinge erorile acelora care se folosesc de deosebirea din-

tre obținere și aplicare pentru a-i convinge pe cei neatenți și 

neexperimentați de ideea că Dumnezeu, în ceea ce Îl privește, 
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ar fi dorit să reverse în mod egal asupra tuturor oamenilor 

beneficiile câștigate prin moartea lui Hristos, dar că acea de-

osebire, prin care unii mai degrabă decât alții ajung să fie păr-

tași iertării păcatelor și vieții veșnice, ar depinde de alegerea 

lor liberă (care se îndreaptă singură către harul oferit fără de-

osebire), dar că nu depinde de darul unic al îndurării ce lu-

crează eficace în ei, așa încât aceștia, nu alții, își aplică acel 

har propriilor persoane. 

Atunci când pretind că prezintă această deosebire într-

o modalitate acceptabilă, aceștia încearcă să le dea oameni-

lor otrava mortală a pelagianismului. 

h. Al treilea și al patrulea element de doctrină, ar-

ticolul 10: Faptul că alții, care sunt chemați prin lucrarea 

Evangheliei, vin și sunt aduși la convertire, nu trebuie atri-

buit omului, ca și cum el s-ar deosebi prin libera sa alegere 

de alții, cărora li se dă un har egal sau suficient spre credință 

și convertire, așa cum susține cu mândrie erezia lui Pelagius. 

Nu, ci acesta trebuie atribuit doar lui Dumnezeu: la fel cum, 

din veșnicie, El i-a ales pe ai Săi în Hristos, tot așa, la vremea 

cuvenită, El îi cheamă în mod eficace, le dăruiește credința 

și pocăința, și, eliberându-i din stăpânirea întunericului, îi 

aduce în Împărăția Fiului Său, pentru ca ei să proclame fap-

tele minunate ale Aceluia care i-a chemat din întuneric la lu-

mina Sa minunată, și care nu se laudă cu ei înșiși, ci în Dom-

nul, așa cum mărturisesc frecvent cuvintele apostolice în 

Scriptură. 
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 i. Al treilea și al patrulea element de doctrină, ar-

ticolul 11: Mai mult, atunci când Dumnezeu împlinește 

această bună plăcere în aleșii Lui, sau când lucrează adevă-

rata convertire în ei, El nu se îngrijește doar ca Evanghelia 

să le fie propovăduită din afară și le iluminează mințile cu 

putere, prin Duhul Sfânt, așa încât ei să poată înțelege corect 

și să deosebească lucrurile Duhului lui Dumnezeu, ci, prin 

lucrarea eficace a aceluiași Duh regenerator, El pătrunde de 

asemenea în interiorul ființei lor, deschide inima închisă, în-

moaie inima împietrită și taie împrejur inima care este ne-

tăiată împrejur. El infuzează noi calități în voință, făcând ca 

voința anterior moartă să fie vie, cel rău să fie acum bun, cel 

lipsit de dorință să fie dornic și cel încăpățânat să fie acum 

ascultător. El activează și întărește voința așa încât, aseme-

nea unui copac bun, să poată fi făcută capabilă să producă 

roadele faptelor bune.  

j. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 12: Aceasta constituie regenerarea, creația cea nouă, 

scularea din morți și învierea atât de clar propovăduită în 

Scripturi, pe care Dumnezeu o lucrează în noi fără contribu-

ția noastră. Totuși, este cert că acest lucru nu se petrece doar 

prin propovăduirea exterioară, prin îndemnuri morale sau 

printr-o astfel de lucrare încât, după ce Dumnezeu Și-a făcut 

lucrarea, să țină de puterea omului dacă să se nască din nou 

sau nu, sau dacă să fie convertit ori nu. Dimpotrivă, ea con-

stituie o lucrare supranaturală în întregimea ei, una care 
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este în același timp atotputernică și plăcută, o lucrare minu-

nată, ascunsă și imposibil de descris, în niciun fel inferioară 

sau mai neînsemnată în putere față de lucrarea creației sau 

de aceea a învierii din morți, așa cum ne învață Scriptura 

(inspirată de Autorul acestei lucrări). Drept rezultat, toți cei 

în ale căror inimi Dumnezeu lucrează în această modalitate 

minunată sunt născuți din nou cu certitudine, infailibil și efi-

cace, și ei cred în mod real. Apoi voința, fiind acum înnoită, 

nu este doar activată și motivată de Dumnezeu, ci, odată ac-

tivată de Dumnezeu, devine ea însăși activă. Din acest motiv, 

prin acel har pe care l-a primit, se poate spune de asemenea 

pe bună dreptate că omul însuși crede și se pocăiește.  

k. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 13: În decursul vieții pământești, credincioșii nu pot 

înțelege pe deplin felul în care se petrece această lucrare. To-

tuși, în tot acest timp, ei rămân mulțumiți cu a cunoaște și 

experimenta faptul că, prin acest har al lui Dumnezeu, ei 

cred cu inima lor și Îl iubesc pe Mântuitorul lor.  

l. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 14: De aceea, în acest fel, credința este un dar al lui 

Dumnezeu, nu în sensul în care ea îi este oferită de Dumne-

zeu omului ca el să o aleagă, ci prin faptul că ea îi este dată 

în mod real, infuzată și insuflată în el. Ea nu este un dar în 

sensul în care Dumnezeu oferă doar potențialul de a crede, 

după care așteaptă acceptul – actul credinței – pe care îl lasă 

la alegerea omului. Dimpotrivă, ea este un dar în sensul în 
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care Acela care lucrează deopotrivă voința și acțiunea și care, 

cu adevărat, lucrează toate lucrurile în toți oamenii, produce 

în om atât voința de a crede, cât și credința însăși.  

m. Al treilea și al patrulea element de doctrină, arti-

colul 16: Totuși, la fel cum, prin cădere, omul nu a încetat să 

fie om, fiind înzestrat cu intelect și voință, și la fel cum păca-

tul, care s-a răspândit în întreaga rasă omenească, nu a abolit 

natura rasei omenești, ci a deformat-o și a ucis-o spiritual, tot 

așa acest har divin al regenerării nu acționează în oameni ca 

și cum ar fi niște bucăți de piatră. Regenerarea nu abolește 

voința și proprietățile ei și nu forțează o voință reticentă, ci o 

înviază spiritual, o vindecă și o reformează, înclinând-o în di-

recția opusă, într-o modalitate deopotrivă plăcută și puternică. 

Drept rezultat, în acel om începe de acum să prevaleze o as-

cultare grabnică și sinceră a Duhului, acolo unde, anterior, 

răzvrătirea și împotrivirea firii pământești erau complet do-

minante. În aceasta constă restaurarea și eliberarea adevărată 

și spirituală a voinței noastre. Astfel, dacă acest Creator mi-

nunat al oricărui lucru bun nu ar fi intervenit în noi în felul 

acesta, omul n-ar fi avut nicio nădejde să se ridice din această 

cădere prin libera lui alegere, prin care s-a cufundat pe sine 

în pierzare, la momentul când era încă inocent.  

n. Al treilea și al patrulea element de doctrină, ar-

ticolul 17: Întocmai cum lucrarea măreață a lui Dumnezeu, 

prin care El produce și susține viața noastră trupească, nu 

are loc de la sine, ci necesită folosirea mijloacelor prin care 
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Dumnezeu, potrivit cu înțelepciunea și bunătatea Lui infi-

nită, a dorit să Își manifeste puterea, tot așa lucrarea supra-

naturală a lui Dumnezeu, menționată mai devreme, prin 

care El ne regenerează, nu elimină și nu anulează în niciun 

fel folosirea Evangheliei, prin care Dumnezeu, în înțelepciu-

nea Lui măreață, a rânduit ca ea să fie sămânța regenerării 

și hrana sufletului. Din acest motiv, apostolii și învățătorii 

care i-au urmat le-au propovăduit oamenilor despre acest 

har al lui Dumnezeu, într-o manieră evlavioasă, pentru a-I 

da slavă și pentru a smeri orice mândrie, totuși fără a neglija 

ca, între timp, să îi mențină pe oameni, prin mijloacele în-

demnurilor sfinte ale Evangheliei, sub administrarea Cuvân-

tului, a sacramentelor și a disciplinei. Astfel, chiar și în zilele 

noastre, nu se pune problema ca învățătorii sau cei care pro-

povăduiesc în biserică să își închipuie că Îl pot pune la încer-

care pe Dumnezeu prin a separa ceea ce El, în buna Sa plă-

cere, a dorit să fie lucruri strâns legate. Harul este dăruit 

prin îndemnuri și, cu cât mai dispuși suntem noi să ne achi-

tăm de responsabilitatea noastră, cu atât mai minunat este 

beneficiul lucrării lui Dumnezeu în noi, în mod uzual, și cu 

atât mai bine înaintează lucrarea Lui. Doar Lui se cuvine pe 

veci toată gloria, atât pentru mijloacele cât și pentru roada 

mântuitoare și eficacitatea acestora. Amin.  

o. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 6: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care afirmă că, 
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în adevărata convertire a omului, calitățile, înclinațiile sau 

darurile noi nu pot fi infuzate sau revărsate în voința lui de 

către Dumnezeu, și că, de aceea, credința prin care noi venim 

mai întâi la convertire și de pe urma căreia primim numele 

de „credincioși” nu constituie o calitate sau dar infuzat de 

Dumnezeu, ci doar o acțiune a omului, și că nu poate fi con-

siderată dar decât în ce privește puterea de a obține credința. 

Aceste idei contrazic Sfintele Scripturi, care mărturisesc că 

Dumnezeu infuzează sau revarsă în inimile noastre noile ca-

lități ale credinței, ascultării și experimentării dragostei Lui: 

„Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” 

(Ieremia 31:33); „voi turna ape peste pământul însetat și râ-

uri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța 

ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale” (Isaia 44:3); 

„dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 

prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Ele intră 

de asemenea în conflict cu practica neîntreruptă a Bisericii, 

care se roagă asemenea profetului: „întoarce-mă Tu, și mă 

voi întoarce” (Ieremia 31:18).  

p. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 7: Odată ce a prezentat învățătura 

biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că harul 

prin care noi suntem convertiți la Dumnezeu nu ar fi altceva 

decât o convingere blândă, sau (așa cum alții o explică) că mo-

dalitatea de acțiune a lui Dumnezeu în convertirea omului, cea 

mai nobilă și potrivită pentru natura omenească, este aceea 
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care se petrece prin îndemnuri, și că nimic nu împiedică acest 

har al îndemnului moral, chiar prin el însuși, să îi transforme 

pe oamenii firești în oameni spirituali. Ei spun chiar că Dum-

nezeu nu produce acceptul din partea voinței decât în această 

manieră a îndemnului moral, și că eficacitatea lucrării lui Dum-

nezeu prin care El depășește lucrarea Satanei constă în faptul 

că Dumnezeu promite beneficii veșnice, în timp ce Satana pro-

mite beneficii temporare. 

Această învățătură este în totalitate pelagiană și con-

trară întregii Scripturi, care vorbește, dincolo de această 

convingere, de o cale mult mai eficace și divină prin care Du-

hul Sfânt acționează în convertirea omului, așa cum este 

ilustrată în Ezechiel 36:26: „Vă voi da o inimă nouă, și voi 

pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 

de piatră, și vă voi da o inimă de carne”...  

q. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 8: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că 

Dumnezeu, prin regenerarea omului, nu se folosește de atot-

puternicia Lui, prin care El poate să îndrepte cu putere și 

fără greș voința omului spre credință și mântuire, ci că, chiar 

și atunci când Dumnezeu a împlinit toate lucrările harului de 

care El se folosește spre convertirea omului, totuși omul 

poate, și în fapt chiar face asta, să se împotrivească lui Dum-

nezeu și Duhului în intenția și voința Acestora de a-l rege-

nera, că omul își poate împiedica complet propria sa naștere 
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din nou și că, în realitate, ar ține de propria sa putere dacă 

să se nască sau nu din nou. Aceasta elimină întreaga funcți-

onare eficace a harului lui Dumnezeu în convertirea noastră 

și supune acțiunea Dumnezeului atotputernic în fața voinței 

omului, fiind o învățătură contrară celei a apostolilor, care 

ne învață că noi credem în virtutea lucrării eficace a puterii 

minunate a lui Dumnezeu (Efeseni 1:19) și că Dumnezeu îm-

plinește în noi cu putere voia bună și nemeritată a bunătății 

Sale și lucrarea credinței (2 Tesaloniceni 1:11), și tot așa că 

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și 

evlavia” (2 Petru 1:3).  

r. Al treilea și al patrulea element de doctrină, Res-

pingerea erorilor, eroarea 9: Odată ce a prezentat învăță-

tura biblică, Sinodul respinge erorile acelora care susțin că 

harul și liberul arbitru sunt în același timp cauze parțiale 

care cooperează pentru a iniția convertirea, și că harul nu 

precedă – în ordinea cauzalității – influența eficace a voinței, 

însemnând că Dumnezeu nu ajută în mod eficace voința 

omului să ajungă la convertire înainte ca voința să se moti-

veze și să se hotărască. Biserica primară a condamnat deja 

această învățătură cu mult timp în urmă, când a fost lansată 

de pelagieni, și a făcut acest lucru pe baza cuvintelor aposto-

lului: „nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de 

Dumnezeu care are milă” (Romani 9:16) și, „Cine te face de-

osebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” (1 Corinteni 

4:7); tot așa, „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și 
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vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 

2:13).  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 3, Articolul 6: Așa cum Dumnezeu i-a 

rânduit pe cei aleși pentru glorie, tot așa, prin scopul etern 

și absolut liber al voii Sale, a rânduit mai dinainte și toate 

mijloacele pentru aceasta. De aceea, cei ce sunt aleși, căzuți 

fiind în Adam, sunt răscumpărați de Hristos, sunt chemați 

eficace la credința în Hristos de Duhul Lui, care lucrează la 

timpul potrivit, sunt justificați, înfiați, sfințiți și păstrați de 

puterea Lui, prin credință, pentru mântuire. Nimeni altci-

neva în afară de cei aleși nu este răscumpărat de Hristos, 

chemat eficient, justificat, înfiat, sfințit și mântuit.  

(Dovezi scripturale: 1 Petru 1:2; Efeseni 1:4-5; Efeseni 2:10; 2 Tesaloni-
ceni 2:13; 1 Tesaloniceni 5:9-10; Tit 2:14; Romani 8:30; Efeseni 1:5; 2 Te-

saloniceni 2:13; 1 Petru 1:5; Ioan 17:9; Romani 8:28; Ioan 6:64-65; Ioan 

10:26; Ioan 8:47; 1 Ioan 2:19)  

b. Capitolul 8, Articolul 8: Tuturor acelora pentru 

care Hristos a obținut răscumpărarea, El o aplică și o comu-

nică în mod sigur și eficient, mijlocind pentru ei și descope-

rindu-le tainele mântuirii în și prin Cuvânt, determinându-i 

eficace prin Duhul să creadă și să I se supună, și conducându-

le inimile prin Cuvântul și prin Duhul Lui. De asemenea, El 

învinge toți vrăjmașii lor prin puterea și înțelepciunea Lui 

minunate, utilizând metode și căi care sunt perfect consec-

vente cu providența Sa minunată și de nepătruns.  
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(Dovezi scripturale: Ioan 6:37, 39; Ioan 10:15-16; 1 Ioan 2:1-2; Romani 

8:34; Ioan 15:13, 15; Efeseni 1:7-9; Ioan 17:6; Ioan 14:16; Evrei 12:2; 2 

Corinteni 4:13; Romani 8:9, 14; Romani 15:18-19; Ioan 17:17; Psalmii 

110:1; 1 Corinteni 15:25-26; Maleahi 4:2-3; Coloseni 2:15)  

c. Capitolul 9, Articolul 3: Prin căderea în starea de 

păcat, omul a pierdut complet întreaga abilitate a voinței de 

a face orice lucru bun din punct de vedere spiritual, care să 

însoțească mântuirea. Astfel, în starea naturală, omul este cu 

totul împotrivitor binelui spiritual și mort în păcat. El nu 

este capabil, prin propria tărie, să se convertească singur sau 

chiar să se pregătească cumva pe sine pentru convertire.  

(Dovezi scripturale: Romani 5:6; Romani 8:7; Ioan 15:5; Romani 3:10, 12; 
Efeseni 2:1, 5; Maleahi 2:13; Ioan 6:44-65; Efeseni 2:2-5; 1 Corinteni 2:14; 

Tit 3:3-5)  

d. Capitolul 9, Articolul 4: Atunci când Dumnezeu 

convertește păcătosul și îl transferă în starea de har, El îl eli-

berează din sclavia naturală a păcatului, și doar prin acest 

har al Său îl face capabil să dorească și să facă liber ceea ce 

este bine din punct de vedere spiritual. Cu toate acestea, da-

torită corupției care rămâne în oameni, aceștia nu își doresc 

în mod perfect și nici exclusiv ceea ce este bine, ci ei pot dori 

și ceea ce este rău.  

(Dovezi scripturale: Coloseni 1:13; Ioan 8:34, 36; Filipeni 2:13; Romani 

6:18, 22; Galateni 5:17; Plângerile 7:15, 18-19, 21, 23.)  

e. Capitolul 9, Articolul 5: Voința omului va fi făcută 

perfectă și permanent liberă de a face doar binele numai 

când el se va afla starea de glorie.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 4:13; Evrei 12:23; 1 Ioan 3:2; Iuda 24) 
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5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER 

a. Întrebarea 59: Cine sunt făcuți părtași ai răscum-

părării prin Hristos?  

Răspuns: Răscumpărarea este aplicată și transferată 

în mod cert și eficace tuturor acelora pentru care Hristos a 

obținut-o, care sunt, la vremea rânduită, făcuți capabili prin 

Duhul Sfânt să creadă în Hristos, conform Evangheliei.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 1:13-14; Ioan 6:37, 39; Ioan 10:15-16; Efeseni 

2:8; 2 Corinteni 4:13)  

F. PERSEVERENȚA SFINȚILOR  

1. CATEHISMUL HEIDELBERG 

a. Ziua Domnului 1, Întrebarea 1: Care este singura 

ta mângâiere în viață și moarte? 

Răspuns: Mângâierea mea este că eu, cu trupul și su-

fletul meu, atât în moarte cât și în viață, nu îmi aparțin mie, 

ci aparțin Mântuitorului meu credincios, Isus Hristos, care a 

împlinit pe deplin dreptatea pentru toate păcatele mele prin 

sângele Său prețios, și m-a eliberat de sub toată puterea dia-

volului, păzindu-mă așa încât, fără voia Tatălui meu ceresc, 

niciun fir de păr să nu cadă de pe capul meu. Da, mângâierea 

mea este că toate lucrurile slujesc mântuirii mele, astfel că, 

prin Duhul Său Sfânt, El mă asigură în același timp de mân-

tuirea mea, și mă face să doresc și să fiu gata cu sinceritate, 

de aici înainte, să trăiesc pentru El.  
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(Dovezi scripturale: 1 Corinteni 6:19, 20; Romani 14:7-9; 1 Corinteni 

3:23; 1 Petru 1:18-19; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 3:8; Evrei 2:14-15; Ioan 6:39; Ioan 

10:28-29; Luca 21:18; Matei 10:30; Romani 8:28; 2 Corinteni 1:22; 2 Co-

rinteni 5:5; Romani 8:14; Romani 7:22)  

b. Ziua Domnului 12, Întrebarea 31: De ce este El nu-

mit Hristos, adică Unsul?  

Răspuns: Pentru că El este rânduit de Dumnezeu Tatăl 

și uns cu Duhul Sfânt ca să fie marele nostru Profet și Învă-

țător, care ne-a descoperit pe deplin sfatul tainic și voia lui 

Dumnezeu cu privire la răscumpărarea noastră; El este rân-

duit să fie marele nostru Preot, care, printr-o singură jertfire 

a trupului Său, ne-a răscumpărat și face mijlocire continuă 

înaintea Tatălui pentru noi; El este de asemenea rânduit să 

fie Regele nostru veșnic, care stăpânește peste noi prin Cu-

vântul și Duhul Său, și care ne apără și ne păstrează în (bu-

curia acelei) mântuirea pe care a obținut-o pentru noi.  

(Dovezi scripturale: Evrei 1:9; Deuteronom 18:18; Faptele Apostolilor 
3:22; Ioan 1:18; Ioan 15:15; Matei 11:27; Psalmii 110:4; Evrei 7:21; Evrei 

10:14; Romani 8:34; Psalmii 2:6; Luca 1:33; Matei 28:18; Ioan 10:28)  

c. Ziua Domnului 18, Întrebarea 49: La ce ne este de 

folos înălțarea lui Hristos la ceruri? 

Răspuns: Ea ne este de folos în primul rând pentru că 

El este Apărătorul nostru în prezența lui Dumnezeu Tatăl. În 

al doilea rând, ea este utilă pentru că avem Reprezentantul 

nostru trupesc în ceruri ca un garant al faptului că El, Capul 

nostru, ne va lua la Sine și pe noi, membrele Sale. În al treilea 

rând, ea este utilă pentru că El ne trimite Duhul Său ca un 
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garant, prin a Cărui putere noi „umblăm după lucrurile de 

sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu”, nu după 

lucrurile de pe pământ.  

(Dovezi scripturale: Evrei 9:24; 1 Ioan 2:2; Romani 8:34; Ioan 14:2; Efe-

seni 2:6; Ioan 14:16; 2 Corinteni 1:22; 2 Corinteni 5:5; Coloseni 3:1; Fili-

peni 3:20)  

d. Ziua Domnului 19, Întrebarea 51: În ce fel ne este 

de folos gloria lui Hristos [în înălțarea Lui], Capul nostru? 

Răspuns: În primul rând, prin Duhul Său Sfânt, El re-

varsă harurile cerești asupra noastră, membrele trupului 

Lui, apoi, prin puterea Sa, El ne apără și ne păzește de toți 

vrăjmașii noștri.  

(Dovezi scripturale: Efeseni 4:8; Psalmii 2:9; Ioan 10:28)  

e. Ziua Domnului 21, Întrebarea 54: Ce crezi despre 

„sfânta biserică catolică” a lui Hristos?  

Răspuns: Eu cred că Fiul lui Dumnezeu, de la începu-

tul și până la sfârșitul lumii, adună, apără și păzește pentru 

Sine, prin Duhul Său și prin Cuvântul Lui, din întreaga rasă 

omenească, o Biserică aleasă la viața veșnică, care Îl pri-

mește cu o credință adevărată, și cred că sunt și voi rămâne 

pe veci un membru viu al acesteia.  

(Dovezi scripturale: Ioan 10:11; Geneza 26:4; Romani 9:24; Efeseni 1:10; 

Ioan 10:16; Isaia 59:21; Deuteronom 10:14-15; Faptele Apostolilor 13:48; 

1 Corinteni 1:8-9; Romani 8:35) 

f. Ziua Domnului 22, Întrebarea 58: Ce mângâiere 

primești din expresia „viața veșnică”? 



ANEXA 3. CITATE DIN CREZURI  335 

Răspuns: Mângâierea pe care o primesc stă în faptul 

că, întrucât știu acum și simt în inima mea începutul bucu-

riei veșnice, după această viață voi moșteni mântuirea per-

fectă, pe care „ochiul nu a văzut-o, urechea nu a auzit-o, și la 

inima omului nu s-a suit”, și aceasta spre lauda veșnică a lui 

Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: 2 Corinteni 5:2-3, 6; Romani 14:17; Psalmii 10:11; 1 

Corinteni 2:9)  

g. Ziua Domnului 52, Întrebarea 127: Care este cea 

de-a șasea petiție [a rugăciunii Domnului]? 

Răspuns: „Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-

ne de cel rău”; adică, întrucât noi suntem atât de slabi în noi 

înșine, așa încât nu putem sta în picioare nici măcar o clipă, 

și dincolo de asta, suntem asaltați neîncetat de vrăjmașii 

noștri muritori, de diavolul, de lume și de firea noastră pă-

mântească, Îți cerem astfel să ne păzești și să ne întărești 

prin puterea Duhului Tău Sfânt, așa încât să nu fim copleșiți 

în această luptă spirituală, ci să ne împotrivim constant și cu 

putere vrăjmașilor noștri, până când, în final, vom căpăta 

victoria completă.  

(Dovezi scripturale: Matei 6:13; Romani 8:26; Psalmii 103:14; 1 Petru 5:8; 

Efeseni 6:12; Ioan 15:19; Romani 7:23; Galateni 5:17; Matei 26:41; Marcu 

13:33; 1 Tesaloniceni 3:13; 1 Tesaloniceni 5:23)  

2. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ BELGIANĂ 

a. Articolul 27: Noi credem și mărturisim o biserică 

catolică [unică] și universală, care este o congregație sfântă, 
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formată din credincioși creștini adevărați, toți primindu-și 

mântuirea în Isus Hristos, fiind spălați în sângele Său, sfin-

țiți și pecetluiți de Duhul Sfânt. Această Biserică există de la 

întemeierea lumii și va exista până la sfârșitul acesteia, lucru 

dovedit prin faptul că Hristos este un Rege veșnic, care, fără 

a avea supuși, nu ar mai fi rege. Această Biserică sfântă este 

păzită și susținută de Dumnezeu împotriva urii întregii lumi, 

și, chiar dacă ea poate fi uneori, pentru o vreme, foarte în-

semnată în ochii oamenilor, redusă chiar la nimic, ca în tim-

pul domniei periculoase a lui Ahab, Domnul a păstrat pentru 

Sine 7000 de bărbați, care nu își plecaseră genunchiul îna-

intea lui Baal. Mai mult, această Biserică sfântă nu este limi-

tată sau restricționată la un anumit loc sau anumite per-

soane, ci ea este răspândită și dispersată pe toată fața pă-

mântului, și totuși este unită în inimă și voință, prin puterea 

credinței, având unul și același Duh.  

3. CANOANELE DE LA DORDT 

a. Primul element de doctrină, articolul 7: ... Cei 

aleși nu au fost nici mai buni și nici mai meritorii decât cei-

lalți, ci au împărtășit cu toții aceeași stare ticăloasă. El a fă-

cut acest lucru în Hristos, pe care L-a rânduit de asemenea 

din veșnicie să fie Mijlocitorul, Căpetenia tuturor aleșilor Lui 

și temelia mântuirii lor. Astfel, El a hotărât să îi dăruiască pe 

cei aleși lui Hristos pentru a fi mântuiți și să îi cheme, atră-

gându-i eficace în părtășia lui Hristos prin Cuvântul și Duhul 

Lui. Cu alte cuvinte, El a hotărât să le dea credința adevărată 
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în Hristos, să îi îndreptățească, să îi sfințească și, în final, 

după păstrarea lor cu putere în părtășia Fiului Său, să îi glo-

rifice. Dumnezeu a făcut toate acestea cu scopul de a demon-

stra îndurarea Lui, spre lauda bogățiilor harului Său glorios. 

Așa cum spune Scriptura, „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte 

de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea 

Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să 

fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 

spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul 

Lui” (Efeseni 1:4-6). Tot așa, „pe aceia pe care i-a hotărât 

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

a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit nepri-

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

b. Primul element de doctrină, articolul 11: Întrucât 

Dumnezeu însuși este infinit de înțelept, neschimbător, atot-

știutor și atotputernic, alegerea făcută de El nu poate fi nici 

împiedicată, nici modificată, nici revocată sau anulată. Aleșii 

Lui nu pot fi lepădați, iar numărul lor nu poate fi redus.  

c. Primul element de doctrină, Respingerea erori-

lor, eroarea 6: Odată ce a prezentat învățătura biblică pri-

vitoare la alegere și respingere, Sinodul respinge erorile ace-

lora care susțin că nu orice alegere la mântuire este neschim-

bătoare și că unii dintre aleși pot să piară și în fapt pier veș-

nic, fără ca Dumnezeu să ia vreo hotărâre de a împiedica 

acest lucru. Prin această gravă eroare, ei Îl fac pe Dumnezeu 

să pară schimbător, distrug mângâierea celor evlavioși cu 



338 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

privire la caracterul statornic al alegerii lor, și contrazic Sfin-

tele Scripturi, care ne învață că cei aleși nu pot fi înșelați 

(Matei 24:24), că Hristos nu îi pierde pe cei care i-au fost 

dați de către Tatăl (Ioan 6:39) și că pe cei pe care Dumnezeu 

i-a predestinat, chemat și îndreptățit, El îi și glorifică (Ro-

mani 8:30).  

Aceste articole din Canoane sunt deosebit de valoroase 

pentru că ele demonstrează legătura dintre alegerea necon-

diționată și perseverența sfinților, la fel cum următorul arti-

col arată legătura dintre perseverență și ispășirea limitată.  

d. Al doilea element de doctrină, articolul 8: A fost 

în întregime planul suveran, voința și intenția plină de har a 

lui Dumnezeu Tatăl ca eficacitatea regeneratoare și mântui-

toare a morții costisitoare a Fiului Său să se manifeste în toți 

aleșii Lui, pentru ca El să le dea credința justificatoare doar 

acestora și, astfel, să îi conducă fără greș la mântuire. Cu alte 

cuvinte, a fost voia lui Dumnezeu ca Hristos, prin sângele 

crucii (prin care El a confirmat noul legământ) să îi răscum-

pere în mod eficace din orice popor, orice seminție, orice no-

rod și orice limbă pe toți cei - și doar pe cei - care fuseseră 

aleși din veșnicie spre mântuire și dăruiți Lui de către Tatăl; 

ca El să le dea credința (care, asemenea altor daruri mântu-

itoare ale Duhului Sfânt, a fost obținută pentru ei prin moar-

tea Lui); ca El să îi curețe prin sângele Lui de toate păcatele 

lor, atât de păcatul original cât și păcatele săvârșite de ei, 

indiferent dacă au fost comise înainte sau după venirea lor 



ANEXA 3. CITATE DIN CREZURI  339 

la credință; ca El să îi păstreze cu credincioșie până la capăt 

și să îi înfățișeze în final înaintea Sa ca un popor glorios, fără 

pată sau zbârcitură.  

Restul articolelor sunt preluate din al cincilea punct doc-

trinar, respectiv capitolul care tratează perseverența sfinților.  

e. Al cincilea element de doctrină, articolul 3: Din 

cauza acestor rămășițe ale păcatului care locuiesc în ei și din 

cauza ispitelor lumii și ale Satanei, cei care au fost convertiți 

nu ar putea să rămână în acest har, dacă ar fi lăsați să de-

pindă de puterile lor. Totuși, Dumnezeu este credincios, în-

tărindu-i cu mila Lui în harul ce le-a fost conferit odată, și 

păstrându-i cu putere în acest har până la sfârșit.  

f. Al cincilea element de doctrină, articolul 6: Dum-

nezeu, care este bogat în îndurare, potrivit cu planul Său 

neschimbător de alegere, nu ia Duhul Său Sfânt în mod com-

plet de la ai Săi, chiar dacă ei cad grav în păcat. El nici nu îi 

lasă să cadă atât de mult încât să își piardă harul înfierii și 

starea de justificare, sau să comită păcatul care duce la 

moarte (păcatul împotriva Duhului Sfânt) și să se arunce ei 

înșiși, fiind abandonați complet de El, în pierzare veșnică.  

g. Al cincilea element de doctrină, articolul 7: În pri-

mul rând, atunci când cad cei credincioși, Dumnezeu păs-

trează sămânța Lui nepieritoare în cei sfinți, sămânță din 

care ei au fost născuți din nou, pentru ca să nu piară sau să 

fie alungați. În al doilea rând, prin Cuvântul și Duhul Său, El 
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îi înnoiește în mod sigur și eficace la pocăință, așa încât pri-

mesc o întristare din inimă și evlavioasă, din cauza păcatelor 

pe care le-au comis; caută și primesc, prin credință și cu o 

inimă zdrobită, iertarea în sângele Mijlocitorului; au parte 

din nou de harul unui Dumnezeu împăcat; adoră prin cre-

dință îndurările Lui; și, din acel moment înainte, se strădu-

iesc tot mai sârguincios să-și ducă mântuirea până la capăt, 

cu frică și cutremur.  

h. Al cincilea element de doctrină, articolul 8: Așa-

dar, faptul că ei nu-și pierd în totalitate credința și harul și 

nici nu rămân în căderile lor până la sfârșit așa încât nu sunt 

pierduți, se datorează nu meritelor sau puterii lor, ci îndu-

rării nemeritate din partea lui Dumnezeu. În ceea ce îi pri-

vește, acest lucru nu doar că s-ar putea petrece ușor, ci este 

neîndoielnic că ar avea loc. Totuși, în ceea ce Îl privește pe 

Dumnezeu, căderea lor totală nu poate avea loc vreodată, în-

trucât planul Lui nu se poate schimba, promisiunea Lui nu 

poate eșua, chemarea Lui potrivită cu planul Său nu poate fi 

revocată, meritul lui Hristos ca și slujba Lui de mijlocire și 

păstrare nu pot fi anulate, iar pecetea Duhului Sfânt nu poate 

fi invalidată și nici ștearsă.  

i. Al cincilea element de doctrină, Respingerea ero-

rilor, erorilor 3: Odată ce a prezentat învățătura biblică, Si-

nodul respinge erorile acelora care afirmă că cei care cred cu 

adevărat și au fost născuți din nou nu doar că pot să aban-

doneze în totalitate și până la sfârșit credința justificatoare, 
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harul și mântuirea, ci și că, în fapt, acest lucru se petrece 

adesea, așa încât aceștia își abandonează credința și sunt 

pierduți pe veci. Această opinie anulează însuși harul justifi-

cării și al regenerării, deopotrivă cu păstrarea continuă de 

către Hristos, contrar cuvintelor clare ale apostolului Pavel: 

„pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 

Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihă-

niți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui 

Dumnezeu” (Romani 5:8-9); contrar apostolului Ioan: „ori-

cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că să-

mânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este năs-

cut din Dumnezeu” (1 Ioan 3:9); și contrar cuvintelor lui Isus 

Hristos: „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 10:28-29).  

4. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ DE LA WESTMINSTER 

a. Capitolul 17, Articolul 1: Cei pe care Dumnezeu i-a 

acceptat în Preaiubitul Său, pe care i-a chemat irezistibil și i-

a sfințit prin Duhul Lui, nu pot cădea din starea de har în mod 

complet sau pentru totdeauna, ci vor rămâne negreșit în 

această stare și sunt mântuiți pentru veșnicie.  

(Dovezi scripturale: Filipeni 1:6; 2 Petru 1:10; Ioan 10:28-29; 1 Ioan 3:9; 

1 Petru 1:5, 9) 
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b. Capitolul 17, Articolul 2: Această păstrare a credin-

cioșilor nu depinde de liberul lor arbitru, ci de faptul că ale-

gerea lor de către Dumnezeu este hotărâtă și nu se poate 

schimba, și ea provine din dragostea liberă/necondiționată 

și neschimbată a lui Dumnezeu Tatăl, din meritele și din mij-

locirea Domnului Isus Hristos, din prezența Duhului, să-

mânța lui Dumnezeu în ei, și din natura legământului haru-

lui. Din toate acestea reies siguranța și infailibilitatea păstră-

rii credincioșilor în har.  

(Dovezi scripturale: 2 Timotei 2:18-19; Ieremia 31:3; Evrei 10:10, 14; 
Evrei 13:20-21; Evrei 9:12-15; Romani 8:33-39; Ioan 17:11, 24; Luca 

22:32; Evrei 7:25; Ioan 14:16-17; 1 Ioan 2:27; 1 Ioan 3:9; Ieremia 32:40; 

Ieremia 10:28; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Ioan 2:19)  

5. CATEHISMUL MARE WESTMINSTER  

a. Întrebarea 79: Este posibil ca adevărații credincioși 

să cadă din starea de har ca urmare a imperfecțiunilor lor și 

a multor ispite și păcate de care sunt biruiți?  

Răspuns: Ca urmare a dragostei neschimbătoare a lui 

Dumnezeu, a hotărârii și legământului Său de a le da perse-

verență, ca urmare a unirii inseparabile a lor cu Hristos, a 

mijlocirii Lui continue pentru ei, și a faptului că Duhul și să-

mânța lui Dumnezeu rămân în ei, cei credincioși nu pot să 

cadă nici total și nici final din starea de har, ci ei sunt păziți 

prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire.  

(Dovezi scripturale: Ieremia 31:3; 2 Timotei 2:19; Evrei 13:20-21; 2 Sa-

muel 23:5; 1 Corinteni 1:8-9; Evrei 7:25; Luca 22:32; 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 

2:27; Ieremia 32:40; Ioan 10:28; 1 Petru 1:5)  
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b. Întrebarea 80: Pot fi asigurați adevărații credinci-

oși în mod infailibil de faptul că ei se află în starea de har și 

că vor persevera în aceasta spre mântuire?  

Răspuns: Cei ce cred cu adevărat în Hristos și se stră-

duiesc să umble cu conștiința curată înaintea Lui pot să fie 

infailibil asigurați de faptul că se află în starea de har și că 

vor persevera în mântuirea lor fără a fi necesară vreo reve-

lație extraordinară, ci ei fac acest lucru prin credința înte-

meiată pe adevărul promisiunilor lui Dumnezeu și prin fap-

tul că Duhul Sfânt îi face capabili să deosebească în ei acele 

haruri pe baza cărora sunt făcute promisiunile vieții veșnice, 

și să aducă mărturie în sufletele lor asupra faptului că sunt 

copii ai lui Dumnezeu.  

(Dovezi scripturale: 1 Ioan 2:3; 1 Corinteni 2:12; 1 Ioan 3:14, 18-19, 21, 

24;1 Ioan 4:13, 16; Evrei 6:11-12; Romani 8:16; 1 Ioan 5:13). 
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Anexa 4 

GHID DE STUDIU 

 

INTRODUCERE 

Acest ghid de studiu are scopul de a fi un instrument 

ajutător pentru cartea „Mântuiți prin har - un studiu al doc-

trinelor harului”. El poate fi folosit ca ghid de studiu personal 

de către cei care parcurg individual materialul prezentat în 

carte. De asemenea, poate fi folosit într-un grup de studiu bi-

blic. În acest caz, răspunsurile diferitelor persoane la întrebă-

rile din acest ghid de studiu pot fi comparate și discutate spre 

folosul reciproc al membrilor grupului. Indiferent de situație, 

folosirea ghidului de studiu are ca scop îmbogățirea înțelege-

rii și a aprecierii doctrinelor harului, cunoscute în mod obiș-

nuit prin expresia cele cinci puncte ale calvinismului. 

Scopul acestui ghid de studiu nu este doar acela de a 

întări informațiile prezentate în carte. El trece dincolo de 

ceea ce scrie în carte prin faptul că cititorul este încurajat să 

studieze mai mult și să aplice personal cele cinci puncte ale 

calvinismului. Ghidul de studiu este conceput de asemenea 

pentru a fi un instrument de încurajare la creșterea spiritu-

ală personală, așa încât aceste adevăruri mărețe să nu fie 

doar înțelese și diseminate altora, ci și trăite. Doar atunci va 
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fi lăudat Dumnezeul nostru suveran, a cărui glorie este pre-

zentată prin aceste doctrine. 

Soli Deo Gloria! 

CAPITOLUL 1. SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU 

Întrebări de studiu: 

1. Ce înseamnă că „adevărul central proclamat de calvi-

nism este ... suveranitatea absolută a lui Dumnezeu”? 

2. Ce înțelegi prin suveranitatea lui Dumnezeu? 

3. Ce se înțelege atunci când afirmăm că Dumnezeu este 

suveran absolut? 

4. Ce anume este inclus în suveranitatea lui Dumnezeu? 

5. Faptul că Dumnezeu este suveran Îl face să fie autorul 

păcatului? Explică răspunsul dat. 

6. Elimină suveranitatea lui Dumnezeu în vreun fel res-

ponsabilitatea păcătosului? Explică răspunsul dat. 

7. În ce fel respinge comunismul adevărul suveranității 

lui Dumnezeu? 

8. Care este modul în care învățătura evoluției consti-

tuie o formă de respingere a adevărului suveranității 

lui Dumnezeu? 

9. Cum resping suveranitatea lui Dumnezeu arminia-

nismul și gândirea liberului arbitru? 
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10. În ce fel este suveranitatea lui Dumnezeu importantă 

pentru închinarea corectă înaintea Lui? 

11. Explică felul în care gloria lui Dumnezeu este pusă în 

joc în discuția despre adevărul suveranității Sale. 

12. Cum afectează credința în suveranitatea lui Dumne-

zeu perspectiva cuiva despre istorie? 

13. În ce fel depinde mângâierea poporului lui Dumnezeu 

de suveranitatea Lui?  

14. Care sunt legăturile dintre suveranitatea lui Dumne-

zeu și cele cinci puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice caracterul general al 

suveranității lui Dumnezeu. 

2. Dovedește prin versete biblice suveranitatea lui 

Dumnezeu asupra creației în general. 

3. Dovedește prin versete biblice suveranitatea lui 

Dumnezeu asupra ființei raționale și morale creată 

de El - omul. 

4. Dovedește prin versete biblice suveranitatea lui 

Dumnezeu în mântuire. 

5. Dovedește prin versete biblice suveranitatea lui 

Dumnezeu asupra relelor sau a necazurilor vieții pă-

mântești. 
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6. Dovedește prin versete biblice suveranitatea lui 

Dumnezeu asupra păcatului și a păcătosului.  

Întrebări de reflecție: 

1. În ce fel este viața ta diferită atunci când ai credința 

în suveranitatea lui Dumnezeu? 

2. Amintește-ți de o perioadă din viața ta când, în mod 

suveran, Dumnezeu a adus necazuri asupra ta, care, 

în final, s-au dovedit a fi spre binele tău. 

3. Ce relație există între suveranitatea lui Dumnezeu și 

rugăciune? 

4. Poate o persoană să fie mântuită dacă nu crede în su-

veranitatea lui Dumnezeu? 

5. În ce fel diferă credința în suveranitatea lui Dumne-

zeu de fatalism? 

Versete de memorat: 

1. Psalmii 115:3: „Dumnezeul nostru este în cer, El face tot 

ce vrea”. 

2. Daniel 4:34-35: „După trecerea vremii sorocite, eu, Nebu-

cadnețar, am ridicat ochii spre cer, și mi-a venit iarăși 

mintea la loc. L-am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, L-am 

lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, Acela a cărui stă-

pânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din 

neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica 
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înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locu-

itorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva 

mâniei Lui, nici să-i zică: ‚Ce faci?’” 

3. Matei 10:29-30: „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? 

Totuși, niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia Ta-

tălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă 

sunt numărați”. 

4. Luca 22:22: „Negreșit, Fiul omului Se duce, după cum este 

rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!” 

CAPITOLUL 2. DEPRAVAREA TOTALĂ 

Întrebări de studiu: 

1. Ce înțelegi prin depravarea omului? 

2. De ce spunem despre om că este total depravat? 

3. Ce este „păcatul original”? 

4. În ce fel respinge pelagianismul adevărul depravării 

totale? Cum respinge semi-pelagianismul adevărul 

depravării totale?  

5. În ce fel este adevărul depravării totale respins de ar-

minianism? 

6. Care este modul în care învățătura privitoare la harul 

comun este o formă de respingere a depravării to-

tale? 

7. Dar învățătura ofertei libere a Evangheliei? 
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8. În ce fel intră în contradicție ideea că omul are o vo-

ință liberă cu adevărul depravării totale? 

9. Există ceva valid în ce privește deosebirea făcută în-

tre depravarea totală și depravarea absolută? 

10. Care este relația dintre depravarea totală și pocăință? 

Care este relația dintre depravarea totală și predica-

rea Evangheliei?   

11. Care este importanța practică a depravării totale 

pentru părinți în creșterea copiilor lor? 

12. Explică sensul termenului „antiteză”. 

13. În ce fel se raportează adevărul depravării totale la 

celelalte patru puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice doctrina depravării to-

tale. 

2. Dovedește prin versete biblice faptul că toți oamenii 

sunt depravați. 

3. Dovedește prin versete biblice faptul că depravarea 

omului se referă inclusiv la natura acestuia. 

4. Dovedește prin versete biblice neputința omului de a 

se mântui prin puterile sale. 

5. Dovedește prin versete biblice adevărul păcatului ori-

ginal. 
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Dacă toți oamenii sunt total depravați, de ce vedem 

că nu toți oamenii comit fiecare păcat imaginabil? 

2. Adam a fost capul reprezentativ al nostru, al tuturor, 

așa încât păcatul lui a devenit păcatul nostru. Îți poți 

imagina exemple din viața de zi cu zi, în care se aplică 

acest principiu al reprezentativității? 

3. Pedepsește Dumnezeu și astăzi păcatul cu păcat? Ex-

plică răspunsul dat. 

4. Ce considerații trebuie avute în vedere atunci când 

vorbim despre un om care face fapte „bune” doar la 

exterior? 

5. Ce răspuns poți da afirmației: „nu poți legifera mo-

ralitatea”?  

Versete de memorat: 

1. Psalmii 14:1-3: „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dum-

nezeu!’ S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este ni-

ciunul care să facă binele. Domnul Se uită de la înălțimea 

cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care 

să aibă pricepere și care să-L caute pe Dumnezeu. Dar toți 

s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici; nu este ni-

ciunul care să facă binele, nici unul măcar”. 

2. Psalmii 51:5: „Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat 

m-a zămislit mama mea”. 
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3. Romani 8:7-8: „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pă-

mântești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea 

nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să i se 

supună. Deci, cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui 

Dumnezeu”. 

4. Efeseni 2:1: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voas-

tre”. 

CAPITOLUL 3. ALEGEREA NECONDIȚIONATĂ 

Întrebări de studiu: 

1. De ce poate fi denumită predestinarea „esența Evan-

gheliei”? 

2. Ce este predestinarea? Ce este alegerea? 

3. Care sunt trăsăturile esențiale ale alegerii? 

4. Ce se înțelege prin „dubla” predestinare? Ce este re-

probarea? 

5. Există vreo contradicție între învățătura predestină-

rii și adevărul că Dumnezeu este un Dumnezeu al 

dragostei? Explică răspunsul dat. 

6. Există vreo contradicție între învățătura predestină-

rii și dreptatea lui Dumnezeu? Explică răspunsul dat. 

7. Respinge învățătura predestinării cu ceva responsa-

bilitatea omului, conducând la determinism? Explică 

răspunsul dat. 
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8. În ce fel este învățătura liberului arbitru o formă de 

respingere a predestinării? 

9. Cum este predestinarea respinsă de învățătura haru-

lui comun? 

10. Cum este predestinarea respinsă de învățătura ofer-

tei libere a Evangheliei? 

11. Ce legătură există între predestinare și separarea 

creștinului de lume? 

12. Care este modul în care adevărul predestinării îi 

oferă Bisericii motivația pentru predicarea Evanghe-

liei? 

13. Cum inspiră adevărul predestinării smerenia în cel 

credincios? 

14. Ce legătură este între predestinare și gloria lui Dum-

nezeu? 

15. Ce legătură există între alegerea necondiționată și ce-

lelalte patru puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice doctrina alegerii. 

2. Dovedește prin versete biblice că alegerea este perso-

nală și neschimbătoare. 

3. Dovedește prin versete biblice că alegerea este o ho-

tărâre veșnică. 



354 MÂNTUIȚI PRIN HAR  |  CAMMENGA & HANKO 

4. Dovedește prin versete biblice că alegerea are în ve-

dere mântuirea. 

5. Dovedește prin versete biblice că alegerea este necon-

diționată și numai prin har. 

6. Dovedește prin versete biblice că temeiul alegerii este 

în Isus Hristos. 

7. Dovedește prin versete biblice doctrina reprobării. 

Întrebări de reflecție: 

1. Ipotetic vorbind, Dumnezeu ar fi putut să îi aleagă la 

mântuire pe toți oamenii, sau să nu aleagă pe nimeni. 

Dar El nu a procedat în niciunul dintre aceste moduri, 

ci El a ales să îi mântuiască pe unii. De ce este aceasta 

voia Lui, în locul alternativelor de mai sus? 

2. Cum poate fi cineva sigur că este un copil ales al lui 

Dumnezeu? 

3. Este posibil ca un copil ales al lui Dumnezeu să își 

piardă siguranța alegerii? Dacă da, în ce fel? 

4. Este posibil ca o persoană reprobată să fie convinsă 

din greșeală că este un copil ales al lui Dumnezeu? 

5. Ar trebui să ne preocupe faptul că predicarea alegerii 

și a reprobării ar putea să îi înfricoșeze pe credincio-

șii adevărați și să pună în mințile lor semințele îndo-

ielii? 
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Versete de memorat: 

1. Ioan 15:16: „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe 

voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, iar 

roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”. 

2. Romani 9:11-13: „Căci, măcar că cei doi gemeni nu se năs-

cuseră încă, și nu făcuseră nici bine nici rău, ca să rămână 

în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin 

care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce 

cheamă, s-a zis Rebecii: ‚Cel mai mare va fi rob celui mai 

mic’, după cum este scris: ‚Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau 

l-am urât’”. 

3. Efeseni 1:3-5: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Dom-

nului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot 

felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în 

Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea 

lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, 

în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați 

prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. 

4. Iuda 4: „Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși 

de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care 

schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și Îl tă-

găduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Isus Hristos”. 

CAPITOLUL 4. ISPĂȘIREA LIMITATĂ 

Întrebări de studiu: 

1. Ce se înțelege prin ispășire? 
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2. De ce spunem că ispășirea este limitată? 

3. Moartea lui Hristos pe cruce a făcut ca mântuirea să 

fie doar posibilă? Explică răspunsul dat. 

4. Explică 1 Timotei 2:4-6 în lumina adevărului doctri-

nei ispășirii limitate. 

5. Explică Ioan 3:16 în lumina adevărului doctrinei is-

pășirii limitate. 

6. În ce fel este universalismul o formă de respingere a 

adevărului ispășirii limitate? 

7. Cum este doctrina ispășirii limitate contrazisă de în-

vățătura Bisericii Romano-Catolice? 

8. În ce fel este negat adevărul ispășirii limitate de în-

vățătura arminianismului? 

9. Ce spune modernismul despre moartea lui Hristos? 

10. Ce contradicții există între învățătura ofertei libere a 

Evangheliei și adevărul ispășirii limitate? 

11. Cum afectează adevărul ispășirii limitate lucrarea de 

predicare a Evangheliei? 

12. În ce fel este afectată lucrarea misionară a Bisericii 

de doctrina ispășirii limitate? 

13. Ce legătură există între doctrina ispășirii limitate și 

siguranța mântuirii? 
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14. Cum este pusă în joc gloria lui Dumnezeu în dezbate-

rea legată de doctrina ispășirii limitate? 

15. Ce legătură este între adevărul ispășirii limitate și ce-

lelalte patru puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice doctrina ispășirii limi-

tate. 

2. Dovedește prin versete biblice că Hristos Și-a dat vi-

ața pentru anumite persoane, în mod specific. 

3. Dovedește prin versete biblice eficacitatea morții lui 

Hristos. 

4. Dovedește prin versete biblice că moartea lui Hristos 

a constituit împlinirea dreptății lui Dumnezeu. 

5. Citează un pasaj biblic care ilustrează moartea lui 

Hristos ca: propițiere; împăcare; răscumpărare. 

Întrebări de reflecție: 

1. Ce legătură există între dreptatea lui Dumnezeu și 

adevărul ispășirii limitate? 

2. Ce se înțelege în Romani 5:6 prin faptul că Hristos a 

murit pentru cei „nelegiuiți”? 

3. De ce a fost necesar ca moartea lui Hristos să se facă 

prin răstignire? 
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4. Moartea lui Hristos a fost substitutivă. Ce sens are 

acest lucru? Care este importanța acestui adevăr? 

5. Care a fost cea mai mare suferință îndurată de Hris-

tos pe cruce? 

6. Uneori se face deosebirea între ascultarea activă și 

cea pasivă a lui Hristos. În ce constă această deose-

bire? Ce crezi despre ea? 

Versete de memorat: 

1. Isaia 53:11: „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va 

înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit îi 

va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dum-

nezeu, și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor”. 

2. Matei 1:21: „Ea va naște un Fiu, și-I vei pune Numele Isus, 

pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor”. 

3. Ioan 10:11: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își 

dă viața pentru oi”. 

4. Faptele Apostolilor 20:28: „Luați seama dar la voi înșivă 

și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, 

ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu 

însuși sângele Său”. 
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CAPITOLUL 5. HARUL IREZISTIBIL 

Întrebări de studiu: 

1. Ce se înțelege prin afirmația că noi suntem mântuiți 

prin har? 

2. Ce se înțelege prin expresia „harul irezistibil”? 

3. Dacă harul este irezistibil, înseamnă atunci că omul 

este mântuit împotriva voinței lui? Explică răspunsul 

dat. 

4. Care este roada harului lui Dumnezeu în cel păcătos? 

5. Dacă harul este irezistibil, înseamnă atunci că el eli-

mină folosirea mijloacelor, în special predicarea 

Evangheliei? Explică răspunsul dat. 

6. Cum poți explica acele pasaje ale Scripturii (precum 

Matei 23:37 și Faptele Apostolilor 7:51) care par să 

spună că ar fi posibil ca păcătosul să se împotrivească 

harului lui Dumnezeu? 

7. Cum constituie învățătura liberului arbitru o negare 

a harului irezistibil? 

8. În ce fel este învățătura harului comun o formă de 

respingere a harului irezistibil? 

9. Cum este învățătura ofertei libere a Evangheliei o 

respingere implicită a harului irezistibil? 
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10. Care este importanța mărturisirii că harul este irezis-

tibil în legătură cu adevărul că mântuirea este numai 

prin har? 

11. Care este importanța doctrinei harului irezistibil în 

relație cu siguranța credinciosului? 

12. Ce impact are doctrina harului irezistibil asupra ade-

vărului convertirii? 

13. Care sunt legăturile dintre adevărul harului irezisti-

bil și celelalte patru puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice că mântuirea este nu-

mai prin har. 

2. Dovedește prin versete biblice că mântuirea nu este 

bazată pe faptele sau meritele omului. 

3. Dovedește prin versete biblice că până și pocăința și 

credința noastră se datorează harului lui Dumnezeu. 

4. Dovedește prin versete biblice că harul mântuirii este 

irezistibil. 

5. Citează câte un pasaj biblic care vorbește despre 

mântuire ca naștere din nou, creație nouă și înviere. 

Explică felul cum aceste pasaje dovedesc adevărul ha-

rului irezistibil. 
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Întrebări de reflecție: 

1. Ce impact are adevărul harului irezistibil asupra per-

spectivei reformate în predicarea Evangheliei? Este 

metodologia predicării reformate diferită de cea folo-

sită în predicarea arminiană ca urmare a diferențelor 

de înțelegere a doctrinei harului irezistibil? 

2. Este posibil ca un om să fie adus la mântuire prin 

„iluminarea naturală”, fără harul lui Dumnezeu? 

3. Care sunt roadele harului irezistibil către care crești-

nul ar trebui să privească în viața lui, prin care poate 

fi asigurat că este obiectul harului lui Dumnezeu? 

Sunt aceste roade ale harului prezente în viața ta? 

4. Este o chestiune care ține de „har” când un om se 

conformează exterior Legii lui Dumnezeu? Ce as-

pecte ar trebui luate în considerare în astfel de situa-

ție? 

5. Cum experimentează credinciosul adevărul harului 

irezistibil în viața lui? 

Versete de memorat: 

1. Romani 8:29-30: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai 

dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chi-

pului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre 

mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dina-

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

hăniți, i-a și proslăvit”. 

2. Romani 9:16: „Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de 

cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă”. 

3. Efeseni 2:8-10: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dum-

nezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi 

suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pen-

tru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai di-

nainte, ca să umblăm în ele”. 

4. Ioan 3:3: „Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Adevărat, adevărat 

îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate ve-

dea Împărăția lui Dumnezeu’”. 

CAPITOLUL 6. PERSEVERENȚA SFINȚILOR 

Întrebări de studiu: 

1. Ce se înțelege prin perseverența sfinților? 

2. De ce le spunem sfinți acelora pe care Dumnezeu îi 

păstrează în mântuire? 

3. Care este relația dintre perseverența sfinților și păzi-

rea acestora de către Dumnezeu? 

4. Pot cădea sfinții în păcat? Se pot lepăda sfinții de cre-

dință în totalitate? Explică răspunsurile date. 

5. Explică Evrei 6:4-6 în lumina doctrinei perseverenței 

sfinților. 
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6. Conduce cumva doctrina perseverenței sfinților la o 

viață nepăsătoare? Explică răspunsul dat. 

7. În ce fel este adevărul perseverenței sfinților respins 

de romano-catolicism? 

8. Cum este respinsă doctrina perseverenței sfinților de 

gândirea arminiană? 

9. În ce fel intră învățătura liberului arbitru în contra-

dicție cu doctrina perseverenței sfinților? 

10. Cum respinge antinomianismul adevărul perseve-

renței sfinților? 

11. În ce fel este perfecționismul un atac la adresa doc-

trinei perseverenței sfinților? 

12. Care este relația dintre perseverența sfinților și rugă-

ciune? 

13. Care este relația dintre perseverența sfinților și pre-

dicarea Evangheliei? 

14. În ce fel se bazează siguranța credinciosului pe ade-

vărul perseverenței sfinților? 

15. Care sunt legăturile dintre adevărul perseverenței 

sfinților și celelalte patru puncte ale calvinismului? 

Referințe biblice: 

1. Dovedește prin versete biblice adevărul doctrinei 

perseverenței sfinților. 
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2. Dovedește prin versete biblice că Dumnezeu este Cel 

care îi păzește pe sfinți. 

3. Dovedește prin versete biblice că păstrarea sfinților 

este o păstrare în sfințenie. 

4. Dovedește prin versete biblice că Dumnezeu Își înno-

iește constant poporul în pocăință, atunci când aceș-

tia cad în păcat. 

5. Dovedește prin versete biblice că noi suntem păstrați 

în mântuire prin mijloacele Cuvântului lui Dumnezeu 

și al predicării Cuvântului. 

6. Dovedește prin versete biblice că noi suntem împu-

terniciți să perseverăm până la sfârșit prin mijlocul 

rugăciunii. 

Întrebări de reflecție: 

1. Există validitate biblică pentru conceptul „creștinului 

carnal”? 

2. Ce mijloace folosește Dumnezeu pentru a ne păstra 

în mântuire? Ai fost sârguincios în folosirea aces-

tora? 

3. Dumnezeu ne păzește nu ca pe niște indivizi care tră-

iesc izolat unii de alții, ci ca pe sfinți aflați în relații 

unii cu alții. Ce importanță are membralitatea în bi-

serica locală în relație cu perseverența sfinților? 
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4. Va mai fi necesar ca Dumnezeu să ne păstreze în 

mântuire și când ne vom afla în Rai? Explică răspun-

sul dat. 

5. De ce găsește Dumnezeu plăcere să ne facă perfecți 

în viața viitoare, nu în această viață? 

Versete de memorat: 

1. Psalmii 37:23-24: „Domnul întărește pașii omului, când Îi 

place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât 

de tot, căci Domnul îl apucă de mână”. 

2. Ioan 10:27-29: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cu-

nosc, și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac 

nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Ta-

tăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și ni-

meni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu”. 

3. Filipeni 1:6: „Sunt încredințat că Acela care a început în 

voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus 

Hristos”. 

4. 1 Petru 1:5: „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, 

prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în 

vremurile de apoi!”  

 

 

 

 

 



 

  



 

         MAGNA GRATIA 
                                             Noi vestim Evanghelia harului 

 

 

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 magnagratia.org și află 

mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele peste 200 

de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pagina 

noastră 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 și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

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! 


