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INTRODUCERE 

 

 

Cum devine cineva creștin? La această întrebare să oferă o 

mulțime de opinii, care doresc să servească drept răspuns. 

Unii spun că o persoană devine creștină prin a trăi o viață 

morală. Alții afirmă că a fi membru al unei biserici sau a fi 

botezat este calea către aceasta. Alții cheamă acea persoană 

să „ia o decizie” sau să repete o rugăciune ori să „Îl cheme pe 

Isus în inima lor”. Chiar dacă opiniile pot fi importante, sin-

gurul lucru vital, care contează atunci când vorbim despre a 

deveni creștin, este ce spune Dumnezeu despre aceasta în Cu-

vântul Său. 

Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui – Biblia – pentru a Se 

descoperi pe Sine, pentru a revela scopul Lui pentru om și 

pentru a ne arăta calea către a-L cunoaște în mod personal. 

Tot ceea ce un om are nevoie să cunoască despre cum să de-

vină creștin poate fi găsit în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci 

când Dumnezeu îi dă omului înțelegerea Evangheliei – Ves-

tea Bună a felului cum Dumnezeu, în Hristos, a dat omului 

mântuirea– atunci acel om poate să ajungă în punctul în care 
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să aibă credința autentică în Isus Hristos și astfel să devină 

creștin. 
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1.  

DUMNEZEU  

 

 

Lucrul cu care începe înțelegerea mântuirii – sau cum să de-

vii creștin – este legat de Dumnezeu. 

La urma urmei, cine este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? 

Ce anume cere Dumnezeu de la mine? 

Dacă omul nu are o înțelegere corectă cu privire la Dum-

nezeu, atunci felul în care el va înțelege Evanghelia va fi gre-

șit și neechilibrat. 

Biblia ne spune că Dumnezeu este unul, și totuși El Se 

descoperă în trei Persoane. Asta e ceea ce noi numim Trini-

tate. „Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn” (Deut. 

6:4). „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 

28:18; v. și Ioan 5:17-27, unde Isus, Fiul, Își demonstrează 

egalitatea cu Tatăl, precum și Ioan 14:16-17, unde Isus vor-

bește despre Duhul Sfânt folosind termenul „Altul”, care are 

sensul de „un altul de același fel”, adică pe deplin egal cu Fiul 
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și cu Tatăl). Dumnezeu nu este alcătuit din trei dumnezei, ci 

este unul singur, care S-a descoperit în trei Persoane ce sunt 

egale în caracter, slavă și putere: Dumnezeu Tatăl, Dumne-

zeu Fiul (Isus Hristos), și Dumnezeu Duhul Sfânt. 

1.1. DUMNEZEU ESTE CREATOR 

În ceea ce privește calitatea de creator a lui Dumnezeu, 

trebuie să știm că tot ce există a fost creat de Dumnezeu. 

Dumnezeu însuși a gândit, a inițiat și a produs creația între-

gului univers. „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pă-

mântul... Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 

după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte feme-

iască i-a făcut” (Gen. 1:1, 27). Mai departe, Biblia clarifică fap-

tul că Isus Hristos, în calitate de Dumnezeu, nu doar că a 

creat totul, ci tot ceea ce s-a născut prin actul creației a fost 

făcut pentru El! „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile 

care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie 

scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate 

au fost făcute prin El și pentru El” (Col. 1:16). 

1.2. DUMNEZEU ESTE DUH 

Atunci când Isus Hristos învăța pe o femeie despre Dum-

nezeu și cum să se închine Lui, El a făcut următoarea afirma-

ție: „Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se 

închine în duh și în adevăr” (Ioan 4:24). Expresia „Dumnezeu 
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este Duh” descrie esența lui Dumnezeu, anume cine este El. 

La nivel individual, Dumnezeu este mult deasupra omului, 

care este limitat de mâinile, picioarele și toate celelalte as-

pecte ale umanității sale. Fiind Duh, Dumnezeu nu poate 

primi închinarea sub nicio formă de idoli, și nici nu poate fi 

subiectul degradării, pierderii, corupției sau oricărui alt lu-

cru care afectează pe om. Dumnezeu este ființa cea mai pură, 

cea mai simplă din univers, motiv pentru care El spune, „Să 

nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Exod 20:3). 

1.3. DUMNEZEU VEDE ȘI CUNOAȘTE TOATE LU-
CRURILE 

Expresia folosită pentru a descrie aceasta este atotștiința 

lui Dumnezeu, iar aceasta înseamnă că, pentru El, nimic nu 

este o surpriză. Aceasta este ceea ce noi denumim un atribut 

al lui Dumnezeu. El cunoaște totul despre orice persoană, 

despre cum acel om își va trăi viața, despre motivațiile și 

gândurile sale cele mai tainice din orice moment. Asta în-

seamnă că Dumnezeu vede totul în viața unui om, atât lucru-

rile bune cât și pe cele rele. Nimic nu este ascuns de El. „Nicio 

făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit îna-

intea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13; v. și 

Rom. 11:33-36). 
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1.4. DUMNEZEU ESTE SFÂNT 

Mai mult decât orice alt cuvânt, Biblia folosește ter-

menul „sfânt” pentru a-L descrie pe Dumnezeu. Ca unul 

care este sfânt, Dumnezeu este totalmente pur, fără 

orice fel de eroare sau imperfecțiune, absolut lipsit de 

păcat, în orice privință. Întrucât este sfânt, Dumnezeu 

este destul de diferit de om, care este descris ca păcătos. 

Sfințenia nu doar că definește și limitează ceea ce lip-

sește lui Dumnezeu, anume păcatul, dar ea arată și ce se 

găsește în Dumnezeu. Sfințenia este o trăsătură pozitivă 

de caracter, care descrie unicitatea lui Dumnezeu. 

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul 

este plin de mărirea Lui” (Isaia 6:3). Sfințenia poate fi des-

crisă prin asemănare cu o lumina pură, fără niciun fel de 

amestec al întunericului. „Vestea, pe care am auzit-o de 

la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lu-

mină, și în El nu este întuneric” (1Ioan 1:5; v. și 1Tim. 

6:16 și 1Pet. 1:16). 

1.5. DUMNEZEU ESTE NEPRIHĂNIT ȘI DREPT 

Tot ceea ce Dumnezeu face este adecvat și drept, într-un 

mod absolut. El nu face niciodată presupuneri sau acuzații 

nedrepte față de om. Neprihănirea și dreptatea Lui își au ră-

dăcinile în sfințenia Sa. Întrucât Dumnezeu este sfânt, El nu 
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poate să facă decât ce este drept. Acțiunile Sale față de oa-

meni sunt drepte și neprihănite. El nu face niciodată vreun 

lucru față de om care să nu fie mai întâi înrădăcinat în carac-

terul Lui sfânt. Perfecțiunea Lui se vede în acțiunile Sale ne-

prihănite și drepte. Psalmistul scria, „Dumnezeu este un jude-

cător drept... Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dum-

nezeu este cel ce judecă” (Ps. 7:11; 50:6). Dreptatea lui Dumne-

zeu este descrisă în Exod 34:7, „...nu socotește pe cel vinovat 

drept nevinovat”. Neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu 

cere ca El să se ocupe de judecarea păcatului și a neascultării. 

Dacă Dumnezeu ar trece cu vederea astfel de acte lipsite de 

sfințenie, aceasta ar însemna ca El să Își renege neprihănirea, 

ceea ce este imposibil. 

1.6. DUMNEZEU ESTE JUDECĂTOR 

Datorită identității lui Dumnezeu, a caracterului și atri-

butelor Sale, implicația directă este că El e Judecătorul uni-

versului. Orice persoană trebuie să stea înaintea Lui pentru a 

da socoteală. „Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: 

Acela care are putere să mântuiască și să piardă” (Iacov 4:12). 

Judecata lui Dumnezeu este sigură, precisă, dreaptă și severă. 

„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei 

necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oa-

menilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se 

poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-

a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale 
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Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de 

la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucru-

rile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți” (Rom. 1:18-20). 

Chiar și cei care nu au frecventat biserica și nu s-au aflat sub 

învățătura Bibliei beneficiază de revelarea naturală sufici-

entă în legătură cu Dumnezeu, pentru a cunoaște că El tre-

buie onorat prin ascultare. De aceea, toți oamenii se află sub 

severitatea mâniei divine datorită păcătoșeniei omului. 

1.7. DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE 

După ce am văzut neprihănirea, dreptatea și judecata lui 

Dumnezeu, ar putea să pară o contradicție să spunem că 

Dumnezeu este dragoste. Totuși, Biblia este foarte clară cu 

privire la faptul că El este un Dumnezeu de o dragoste abso-

lută și pură. „Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dra-

gostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, este născut din 

Dumnezeu, și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cu-

noscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Dra-

gostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dum-

nezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin 

El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci 

în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă 

de ispășire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:7-10; v. și Ioan 

3:16). Dumnezeu iubește pe om, chiar dacă nu pentru ceea ce 

el poate face pentru Dumnezeu, întrucât omul nu poate face 

nimic pentru Dumnezeul care, în El însuși, este în totalitate 
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suficient. Dimpotrivă, Dumnezeu îl iubește pe om pentru că 

aceasta este natura lui Dumnezeu. Este imposibil ca El să nu 

iubească. Cu toate acestea, dragostea Lui nu contrazice nicio-

dată dreptatea Lui. Dragostea Sa este activă și altruistă, 

dându-i omului din abundență harul Său, chiar dacă el nu 

merită nimic din ceea ce Dumnezeu îi dă. 

ÎNTREBĂRI DE MEDITAT: 

1. Dacă cineva te-ar întreba, „Cine este Dumnezeu?”, ce ai 

răspunde? 

2. Numele Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt descriu trei dumnezei 

sau un Dumnezeu? Poți să te gândești la anumite pasaje din 

Scriptură pentru a-ți susținere răspunsul? 

3. Denumește cel puțin trei atribute ale lui Dumnezeu și 

arată unde sunt descrise acestea în Biblie. 

4. Explică ce înseamnă că Dumnezeu este neprihănit și 

drept. Cum afectează acest lucru omenirea? 

5. Oferă câteva exemple ale felului cum Dumnezeu Și-a ară-

tat dragostea față de tine. Care este expresia ultimă a dragostei 

lui Dumnezeu față de tine? 
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2.  

OMUL ȘI                            
PĂCATUL 

 

 

Orice persoană își are propria opinie cu privire la starea 

omenirii, dar ceea ce contează cel mai mult este ce are de spus 

Dumnezeu despre noi. 

Multe filozofii moderne consideră că omul este bun în 

esența lui și că vrea să facă ce este drept, dacă are șansa 

aceasta. Doar că mediul în care trăiește, societatea, semenii 

și familia, îl împiedică să acționeze drept.  

Această gândire eșuează să ia în considerare ce a spus 

Dumnezeu despre natura omului.  

Pentru a înțelege de ce avem nevoie de mântuire, trebuie 

să vedem ce spune Biblia despre om și despre păcatul lui. 
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2.1. OMUL A FOST CREAT DUPĂ ASEMĂNAREA LUI 
DUMNEZEU ȘI, ÎNCĂ DE LA CREAȚIE, ESTE DATOR 
SĂ ASCULTE COMPLET DE DUMNEZEU 

Am observat deja faptul că Dumnezeu a creat toate lucru-

rile din lume. Punctul culminant al creației a venit în ziua a 

șasea, când Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemă-

narea Lui. „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 

după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte feme-

iască i-a făcut” (Gen. 1:27). Chiar dacă Dumnezeu a creat 

multe vietăți uimitoare, omul a fost singura ființă din în-

treaga Sa creație făcută după chipul lui Dumnezeu. A fi creat 

după asemănarea lui Dumnezeu nu înseamnă că noi suntem 

asemănători Lui din punct vedere fizic. Dumnezeu este Duh 

(Ioan 4:24), așa încât El nu este limitat de un trup fizic, pre-

cum oamenii. Mai mult, asta înseamnă că omul a fost creat 

cu un duh, la fel cum Dumnezeu este Duh. Dumnezeu l-a 

creat pe om ființă morală, înzestrată cu conștiință, care deo-

sebește binele și răul. În calitate de ființă morală, omul tre-

buie să își trăiască viața după Legea lui Dumnezeu. Neprihă-

nirea perfectă a lui Dumnezeu este și a fost întotdeauna stan-

dardul pentru comportamentul omului. În Grădina Edenu-

lui, Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți o singură lege: 

„Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar 

din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în 

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Gen. 2:16-17). 

Această poruncă a fost dată astfel încât omul să poată urma 
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în totalitate neprihănirea lui Dumnezeu și să oglindească 

perfect sfințenia Lui. Cu toate acestea, Adam, primul om, 

care este reprezentant al întregii omenirii, a ales să mănânce 

din fructul oprit și, prin aceasta, el a murit spiritual și a căzut 

sub sentința condamnării, prin încălcarea legii lui Dumne-

zeu. Încălcarea de către Adam a legii lui Dumnezeu a repre-

zentat un afront direct la adresa cinstei și gloriei lui Dumne-

zeu. Păcatul lui a jignit într-un mod infinit sfințenia lui Dum-

nezeu. Deși Adam a umblat în părtășie și comuniune cu 

Dumnezeu în grădină, acea relație s-a sfârșit – comuniunea 

lui cu Dumnezeu a murit. Gravitatea păcatului lui Adam 

poate fi văzută prin faptul că relația de încântare perfectă în 

prezența lui Dumnezeu s-a schimbat într-un mod dramatic 

într-o relație de separare eternă de Dumnezeu și în intrarea 

sub sentința mâniei lui Dumnezeu. Căderea lui Adam a afec-

tat întreaga rasă omenească, întrucât noi toți suntem des-

cendenți ai lui Adam. „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 pricină că toți 

au păcătuit” (Rom. 5:12). Aceeași sentință a morții (atât 

moarte fizică, cât și moarte spirituală) a căzut asupra întregii 

omeniri. „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23a). 

Dar s-au schimbat cerințele și așteptările lui Dumnezeu 

de la om atunci când Adam a căzut în păcat? Cu certitudine 

că nu! Dumnezeu continuă să aștepte ascultarea deplină de 

la om. Dar, începând de la primul om, fiecare persoană care 
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se naște în rasa omenească a eșuat să satisfacă cerințele 

drepte ale lui Dumnezeu pentru el, așa cum sunt exprimate 

clar în Legea Vechiului Testament. „Blestemat este oricine nu 

stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă” 

(Gal. 3:10). „Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt 

sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să 

fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi 

socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin 

Lege vine cunoștința deplină a păcatului” (Rom. 3:19-20).  

Legea morală a lui Dumnezeu poate fi sumarizată în Cele 

10 Porunci (Exod 20:1-17). Aceste porunci divine se referă la 

relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii. Primele patru po-

runci (Exod 20:1-11) arată clar că doar Dumnezeu trebuie să 

fie Dumnezeul nostru și că El trebuie onorat mai presus de 

orice. Totuși, omul s-a plecat în fața dumnezeilor creați de el: 

plăcerea, senzualitatea, materialismul, distracția, lăcomia 

etc. Datorită încălcării de către om a legilor lui Dumnezeu 

care privesc relația cu El, judecata veșnică a lui Dumnezeu 

cade asupra acestuia. 

Ultimele șase porunci se referă la relația omului cu seme-

nii lui (Exod 20:12-17). Isus Hristos a clarificat intenția aces-

tor porunci arătând că ele tratează nu doar acțiunile omului 

privitoare la semenii lui, ci chiar și gândurile și atitudinile 

acestuia față de ceilalți (v. Matei 5:17-48). Chiar dacă un om 

se poate înfrâna de la acte fățișe de dezonorare a părinților 

lui, de la crimă, curvie, furt, minciună și lăcomie, în mintea 
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sa, el poate să încalce toate aceste porunci. Încălcarea legilor 

lui Dumnezeu, pe față sau în ascuns, îl aduce pe om sub sen-

tința mâniei divine. 

2.2. SEPARAT DE HRISTOS, OMUL ESTE MORT ÎN 
DUHUL SĂU 

Omul nu doar că a eșuat să împlinească ceea ce Dumne-

zeu i-a cerut, datorită naturii sale căzute în păcat, ci el este 

de-a dreptul mort spiritual. „Voi erați morți în greșelile și în 

păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii 

acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lu-

crează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odini-

oară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când fă-

ceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din 

fire copii ai mâniei, ca și ceilalți” (Efes. 2:1-3). Prin aceasta, 

Dumnezeu afirmă faptul că, datorită naturii noastre păcă-

toase, omul este totalmente mort în duhul său, își trăiește vi-

ața fizică aliniindu-se modelului unei lumi care este împotri-

vitoare față de Dumnezeu, se găsește sub stăpânirea Satanei 

și, prin consecință, mânia groaznică a lui Dumnezeu este 

peste el. În fapt, dacă nu ar fi îndurarea lui Dumnezeu, starea 

omului ar rămâne complet neajutorată și fără speranță. 
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2.3. PRIN NATURA ȘI ACȚIUNILE SALE, OMUL ESTE 
UN PĂCĂTOS 

Acest lucru este un adevăr clar al Scripturii, căci este 

scris: „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar. Nu este 

nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute 

cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, și au ajuns 

niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul 

măcar... Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dum-

nezeu” (Rom. 3:10-12, 23). Gândește-te la faptul că până și 

cea mai bună persoană pe care ai întâlnit-o vreodată este to-

tuși un păcătos. Păcătoși fiind, oamenii nu pot să pretindă că 

sunt neprihăniți, pentru că, în naturile noastre, nu există ni-

ciun pic de neprihănire. Omul nu înțelege lucrurile spirituale 

și nici nu umblă după Dumnezeu (v. 1Cor. 2:14) dacă Dum-

nezeul nu îl caută mai întâi. Omul este incapabil să facă orice 

lucru prin propria sa putere și care să îl facă neprihănit îna-

intea lui Dumnezeu. Evaluarea tristă a situației omului este 

că noi toți am păcătuit și, datorită acestui lucru, suntem lip-

siți de slava lui Dumnezeu [o expresie care descrie puritatea 

naturii Sale]. 

2.4. OMUL ESTE MORT ÎN PĂCATUL LUI ȘI NU 
POATE FACE NIMIC PENTRU A SE MÂNTUI 

Din cauza naturii căzute a omului, el nu se poate ridica la 

înălțimea cerințelor lui Dumnezeu. El nu se poate mântui 
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singur prin a fi religios, prin practicarea regulii de aur [v. 

Luca 6:31] sau prin faptul că este membru al unei biserici. El 

poate să depună un efort considerabil în încercarea de a păzi 

Cele 10 Porunci dar, dacă încalcă măcar una din acestea, prin 

faptă sau gând, se face vinovat de încălcarea întregii Legi a 

lui Dumnezeu (Iacov 2:10). Aceste lucruri pot să îmbunătă-

țească aparențele omului înaintea semenilor lui, dar ele nu 

pot face nimic a-i îmbunătăți situația înaintea Dumnezeului 

cel atotputernic. „El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de 

noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naș-

terii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt... 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 ni-

meni” (Tit 3:5; Efes. 2:8-9; Rom. 3:20). 

2.5. FĂRĂ INTERVENȚIA ÎNDURĂRII ȘI HARULUI LUI 
DUMNEZEU, OMUL NU POATE FI MÂNTUIT 

Aceasta înseamnă că orice om are de-a face cu judecata 

lui Dumnezeu pentru păcatele sale fără a deține vreo abili-

tate sau nădejde de a se salva singur. Acest adevăr pune în-

treaga omenire în situația dureroasă de a fi destinată mâniei 

lui Dumnezeu. Dar vestea bună este că Dumnezeu a interve-

nit, în harul Lui mântuitor! „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, 
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și ne-a pus să ședem 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” (Efes. 2:4-8a). Observați cei doi ter-

meni care caracterizează intervenția lui Dumnezeu: îndura-

rea și harul. Îndurarea implică dispoziția lui Dumnezeu de a 

manifesta bunătate și compasiune față de cineva care nu me-

rită astfel de lucruri. Îndurarea lui Dumnezeu își are rădăci-

nile în caracterul Lui. Acest lucru a fost demonstrat de Dum-

nezeu prin faptul că Și-a dat Fiul pentru ca oamenii păcătoși 

să poată fi iertați. Harul își are izvorul în Dumnezeu, nu în om. 

În har, Dumnezeu inițiază în mod activ lucrarea Sa mântui-

toare în omul păcătos, care este mort în greșelile și păcatele 

sale. În timp ce îndurarea este dispoziția lui Dumnezeu către 

bunătate și compasiune față de un păcătos, harul este acțiu-

nea Lui de a-l aduce pe păcătos la viață (adică de a-l regenera, 

sau naște din nou; v. Efes. 2:5; Tit 3:5), de a-l mântui și de-

clara neprihănit, păstrându-l în siguranță pentru eternitate. 

Harul este acțiunea lui Dumnezeu bazată pe satisfacerea 

dreptății Sale prin moartea lui Hristos, aceasta fiind acum 

aplicată în mod eficient așa încât aduce mântuire unui păcă-

tos. „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuito-

rul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pen-

tru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 

Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de 
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Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus 

Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiți neprihă-

niți prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții 

veșnice” (Tit 3:4-7). Puteți vedea că ceea ce îl mântuiește pe 

om de păcatul său și îl salvează de judecata lui Dumnezeu nu 

sunt faptele omului, ci ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el în 

Isus Hristos, conform îndurării și harului Său. 

ÎNTREBĂRI DE MEDITAT: 

1. Ce înseamnă când Biblia spune că suntem „creați după 

chipul lui Dumnezeu”? 

2. Cum te afectează păcatul lui Adam? Vezi dacă poți să îți 

susții răspunsul cu versete din Scriptură. 

3. A satisfăcut omul cerințele drepte ale lui Dumnezeu cu 

privire la el prin ascultarea de Legea Lui? Explică și care este 

consecința răspunsului tău. 

4. Unii oameni cred că omul poate să se mântuiască singur. 

Enumeră câteva din modalitățile prin care oamenii încearcă să 

se mântuiască singuri și explică de ce niciuna din acestea nu 

poate să îndreptățească pe nimeni înaintea lui Dumnezeu. 

5. De ce este omul dependent de intervenția lui Dumnezeu 

în mântuirea lui? 

6. Explică ce înseamnă termenii „îndurare” și „har”.
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3.  

ISUS                              
HRISTOS 

 

 

 

Punctul central al mântuirii este Isus Hristos. În afara lui 

Hristos, niciun păcătos nu poate fi mântuit. „În nimeni altul 

nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oa-

menilor, în care trebuie să fim mântuiți” (F.A. 4:12). Există 

două adevăruri de bază, vitale și pe care trebuie să le înțele-

gem cu privire la Hristos și lucrarea Sa de mântuire: cine este 

Isus și ce a împlinit Isus în locul nostru (adică Persoana lui 

Hristos și lucrarea lui Hristos). 

3.1. CINE ESTE ISUS? (PERSOANA LUI HRISTOS) 

De-a lungul secolelor, oamenii au avut o mulțime de idei 

despre cine este Isus. Unii Îl consideră un profet, alții un 
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mare lider religios, iar alții o ființă mistică. Dar ce spune Cu-

vântul lui Dumnezeu despre Isus? 

3.1.1. Isus Hristos este Dumnezeu  

Când apostolul Ioan și-a început Evanghelia care îi 

poartă numele, el L-a identificat pe Isus drept singurul Dum-

nezeu adevărat. El a folosit un termen – Cuvântul – folosit în 

mod obișnuit în zilele sale pentru a descrie cine este Isus. 

Prin identificarea termenului „Cuvântul”, Ioan vorbește des-

pre Acel sigurul care a creat toate lucrurile care există în uni-

vers (v. Gen. 1:1) și de la care toți oamenii își trag viața. „La 

început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvân-

tul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucru-

rile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost 

făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lu-

mina luminează în întunerec, și întunerecul n-a biruit-o” (Ioan 

1:1-5). Dacă Isus ar fi fost o ființă creată și nu Dumnezeul in-

finit, atunci ar fi fost imposibil ca El să creeze toate lucrurile 

care iau ființă, căci El Însuși ar fi trebuit să fie inclus în aceste 

toate lucrurile. Creatorul nu poate să se creeze pe Sine! Acesta 

ar fi un lucru imposibil! 

În cartea Exodul, Domnul Dumnezeu se descoperă lui 

Moise la rugul aprins de pe Muntele Horeb printr-un nume 

foarte neobișnuit. Moise i-a cerut lui Dumnezeu să îi spună 

numele pe care avea să îl folosească atunci când urma să se 

adreseze copiilor lui Israel, în numele lui Dumnezeu. Moise l-
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a întrebat, „Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce 

la copiii lui Israel, și le voi spune: ,Dumnezeul părinților voștri 

m-a trimis la voi’; și mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?’ ce 

le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce 

sunt”. Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel 

ce se numește ,Eu sunt’, m-a trimis la voi.” (Exod 3:13-14). Nu-

mele „EU SUNT” se referă la veșnicia lui Dumnezeu. El este 

singurul care nu are nici început și nici sfârșit. El este Cel veș-

nic prezent. Când Isus avea o discuție cu unii din liderii reli-

gioși evrei, El a folosit același Nume referindu-se la Sine, prin 

care S-a identificat drept Domnul Dumnezeu al Vechiului 

Testament, care Se revelase lui Moise pe muntele Horeb. 

„Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca 

să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8:58). Evreii au înțeles 

exact ceea ce Isus le spunea, anume că El este același Dumne-

zeu care i-a vorbit lui Moise la muntele Horeb! Întrucât ei nu 

credeau că El este Dumnezeu, au și încercat să Îl omoare cu 

pietre, pe motiv că a folosit acest Nume special al lui Dumne-

zeu. 

Atunci când apostolul Pavel i-a scris lui Tit de pe insula 

Creta, el a oferit o descriere uimitoare a dumnezeirii Lui Isus 

Hristos. „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru 

toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânăta-

tea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cum-

pătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde 

și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus 
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Hristos. El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere 

din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să fie al 

Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:11-14). Expresia 

pe care el o folosește, „Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor 

Isus Hristos”, statuează în termeni clari faptul că Hristos este 

pe deplin și în mod absolut Dumnezeu. 

Unul din cele mai clare pasaje cu privire la dumnezeirea 

lui Hristos se găsește în Coloseni 1:15-20. „El este chipul Dum-

nezeului celui nevăzut, cel dintâi din toată zidirea”. Cuvântul 

„chipul” are sensul că Isus este în realitate Acela pe care Îl re-

prezintă. Adică El este în realitate Dumnezeul cel invizibil. În 

calitate de „cel întâi născut din toată zidirea”, Isus este pree-

minent peste toată creația, și preexistent și unic în calitate de 

Fiu. „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în 

ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de 

domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost 

făcute prin El și pentru El.” Din nou, sublinierea este făcută 

aici cu referire la faptul că Isus a creat toate lucrurile, chiar și 

lucrurile din ceruri și cele pe care noi nu le putem vedea cu 

ochii noștri. Nu doar că El a creat toate lucrurile, ci toate lu-

crurile au fost create pentru El. Aceasta înseamnă că scopul 

final al oricărui lucru din creație este slava lui Isus Hristos! 

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.” 

Toate atributele și puterile divine se găsesc în Isus Hristos. 

„Și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și 

ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.” Prin actul 
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jertfitor al morții Sale pe cruce, Isus, care este pe deplin Dum-

nezeu, a asigurat mijloacele prin care păcătoșii sunt puși 

într-o relație dreaptă cu El Însuși, în calitate de Dumnezeu 

(adică să îi împace cu El).  

3.1.2. Isus Hristos S-a făcut om 

Puteți observa că există o diferență între aceste două 

puncte cu privire la Persoana lui Hristos. Isus Hristos este 

Dumnezeu, și aceasta este natura Sa infinită. Dar același 

Dumnezeu a devenit om pentru ca astfel să reveleze pe Dum-

nezeu omenirii păcătoase și, în final, pentru a împlini toată 

neprihănirea și a plăti datoria păcatului, pe care omul o da-

torează lui Dumnezeu. Pasajul citat mai devreme, Ioan 1:1-5, 

descrie dumnezeirea lui Hristos folosind termenul „Cuvân-

tul”. În același capitol, Ioan explică faptul că Dumnezeu S-a 

făcut Om: „Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, 

plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în-

tocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14).  

Actul prin care Dumnezeu a devenit om este cunoscut 

drept Întrupare. Atunci când îngerul a vorbit lui Iosif despre 

faptul că logodnica sa, Maria, era însărcinată cu un copil con-

ceput prin actul supranatural al Duhului Sfânt, el i-a explicat 

că Isus avea să fie Acela care Își va mântui poporul din păca-

tele lor. După aceea, el explică faptul că Isus avea să fie numit 

Emanuel, care tradus înseamnă „Dumnezeu cu noi” (v. Matei 

1:18-25). Aceasta este vestea măreață a întrupării, anume că 
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Dumnezeu a venit în mijlocul oamenilor pentru a le aduce 

răscumpărarea Sa! Așa cum scria Thomas Watson, „Cuvân-

tul s-a făcut trup, așa încât, prin oglinda naturii sale omenești 

să putem privi la Dumnezeu”. 

Dar de ce a venit Dumnezeu în mijlocul oamenilor? Doar 

Dumnezeu putea să împlinească pe deplin cerințele Sale ne-

prihănite și drepte – cerințe bazate pe natura și caracterul 

Său divin. Omul dovedise deja în mod repetat că n-ar fi putut 

să se ridice niciodată la înălțimea Legii lui Dumnezeu. Dar în-

trucât omul este acela care a păcătuit, cerința dreptății este 

ca el însuși să sufere pentru păcatele sale. Iată motivul pen-

tru care Isus S-a făcut om – ca să împlinească pe deplin Legea 

lui Dumnezeu în calitate de Om și să sufere judecata lui Dum-

nezeu în locul nostru, ca Om. „Dumnezeu fusese Acela pe care 

îl jigniserăm, și tot Dumnezeu a fost Acela care a satisfăcut 

dreptatea. Iată Persoana lui Hristos în cele două naturi.” (Tho-

mas Watson). „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților 

Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu 

Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să 

facă ispășire pentru păcatele norodului” (Evrei 2:17). 

„Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” 

(Col. 2:9). Tot ceea ce Dumnezeu este, El este în Isus Hristos. 

Mărețul Dumnezeu, pe care omenirea L-a batjocorit prin pă-

cat și răzvrătire, a venit să locuiască printre noi așa încât, da-

torită îndurării și a harului Său, să acționeze ca Răscumpără-
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tor pentru noi. „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sânge-

lui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, 

pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea mor-

ții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia, care prin 

frica morții erau supuși robiei toată viața lor” (Evrei 2:14-15). 

Ca om, Isus Hristos a trăit în limitele omenești, însă nu a 

păcătuit niciodată. El a împlinit orice cerință a Legii și tot 

ceea ce ține de neprihănire. „Căci n-avem un Mare Preot, care 

să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lu-

crurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15; v. și 

Filip. 2:5-11). Fiind Cel fără de păcat, El a devenit Mielul per-

fect al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (v. Ioan 1:29, 

36). 

3.2. CE A ÎMPLINIT ISUS PENTRU NOI (LUCRAREA 
LUI HRISTOS) 

Majoritatea oamenilor au auzit de faptul că Isus a murit 

pe cruce. Dar de ce a trebuit ca El să moară într-un fel atât de 

groaznic? Ce implicații are actul morții Sale pentru noi, păcă-

toșii? 

Moartea lui Isus pe cruce este legată direct de sfințenia lui 

Dumnezeu și de păcătoșenia omului. Întrucât Dumnezeu este 

sfânt și drept, El nu poate ignora păcatul, și nici nu poate lăsa 

pe păcătos nepedepsit. Orice act păcătos pe care omul îl face 
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reprezintă un afront personal la adresa lui Dumnezeu. În ca-

litate de ființă afectată de căderea lui Adam, omul trebuie să 

se confrunte cu consecința căderii. Caracterul lui Dumnezeu 

cere ca El să pedepsească pe deplin pe orice persoană păcă-

toasă. Orice altceva mai prejos decât aceasta ar însemna ca 

Dumnezeu să nu mai fie Dumnezeu, ori asta e imposibil! 

Pe de altă parte, păcătosul nu poate trage nici o nădejde 

să Îl poată convinge pe Dumnezeu să nu îl pedepsească pen-

tru păcătoșenia sa. Omul nu se poate face neprihănit înain-

tea lui Dumnezeu, pentru că nimic altceva decât perfecțiu-

nea nu Îl poate mulțumi (v. Matei 5:48). Chiar dacă omul în-

cearcă din răsputeri, el nu poate să se salveze de la mânia lui 

Dumnezeu. 

Acesta este punctul în care Dumnezeu intervine în marea 

Lui dragoste și îndurare! Dumnezeu a venit în mijlocul oa-

menilor (amintește-ți, vorbim despre Întrupare) pentru a-Și 

da propria viață spre răscumpărarea omului de sub bleste-

mul păcatului și de la mânia sigură a lui Dumnezeu. Isus 

Hristos a cucerit păcatul și moartea în locul nostru, lucru 

care a fost dovedit prin învierea Sa din morți. Astfel, prin ac-

tul jertfitor al lui Isus Hristos, care este Dumnezeu Însuși, 

omul păcătos poate fi declarat neprihănit înaintea lui Dum-

nezeu cel sfânt! Puterea morții și învierii Sale poate fi apli-

cată celui păcătos, pentru a-l salva pe vecie. 

Dar ce anume a împlinit Isus prin moartea Sa? 
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3.2.1. Neprihănirea lui Dumnezeu 

Isus Hristos a împlinit toate cerințele neprihănirii pe 

care Dumnezeu o pretinde de la noi. „Dar acum s-a arătat o 

neprihănire , pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea măr-

turisesc Legea și proorocii – și anume, neprihănirea dată de 

Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și 

peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au 

păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:21-23). 

Din cauză că noi toți suntem păcătoși, nu avem niciun fel de 

putere în noi înșine pentru a asculta pe deplin de Legea lui 

Dumnezeu. Nu putem face nimic pentru a ne mântui prin 

noi înșine. Dar ceea ce Isus a făcut în locul nostru a fost cu 

totul neprihănit, în mod absolut. El a ascultat în mod perfect 

de Tatăl, așa încât neprihănirea Lui să poată fi pusă în contul 

nostru. El a mers la cruce fără să merite moartea pe care a în-

fruntat-o și a murit de o moarte dreaptă, în locul nostru. Cu 

alte cuvinte, Dumnezeu nu a schimbat pe parcurs regulile 

privire la mântuire. Nu a coborât ștacheta sfințeniei Sale și 

nici nu a negat dreptatea Sa atunci când a mântuit pe păcă-

toși. Dimpotrivă, Fiul Său a împlinit în totalitate orice cerință 

a neprihănirii lui Dumnezeu, așa încât mântuirea noastră 

prin Hristos satisface orice cerință a caracterului și naturii 

sfinte ale lui Dumnezeu. 

3.2.2. Justificarea 
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Lucrarea lui Hristos pe cruce justifică pe păcătosul care 

are credință în El. „Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin 

harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus” (Rom. 

3:24; v. și Rom. 3:25-28; 5:1-2). 

Termenul „justificare” are atât un înțeles negativ, cât și 

unul pozitiv. În sens negativ, el arată că păcătosul care își 

pune credința în Hristos a fost declarat nevinovat de către 

Dumnezeu. Toate acuzațiile împotriva păcătosului, datorate 

păcătoșeniei sale, sunt cu siguranță șterse. Doar Isus Hristos 

a purtat judecata lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcă-

tosului, așa încât acum, datorită a ceea ce Hristos a făcut în 

locul păcătosului, Dumnezeu îl declară pe acesta nevinovat 

de ticăloșia lui veșnică. 

Dar acest cuvânt are și o conotație pozitivă. Dumnezeu îl 

declară acum pe păcătos drept neprihănit. Cât de neprihănit 

este noul credincios în Hristos? La fel de neprihănit ca Însuși 

Hristos Isus! „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut 

păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 

El” (2Cor. 5:21). Neprihănirea lui Dumnezeu nu poate fi imi-

tată sau fabricată. Ea poate fi doar dăruită prin Hristos. Isus 

a purtat păcătoșenia noastră în trupul Său pe cruce și ne-a im-

putat (a pus în contul nostru) neprihănirea Sa. Atunci când 

acel credincios va sta înaintea lui Dumnezeu, el va sta acolo 

justificat, adică declarat nevinovat și având asupra lui nepri-

hănirea lui Dumnezeu prin credința în Hristos. „Pentru că noi 
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credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără fap-

tele Legii” (Rom. 3:28).  

3.2.3. Răscumpărarea 

„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, 

prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus” (Rom. 3:24). Răs-

cumpărarea ne duce cu gândul la o piață antică de sclavi, în 

care aceștia stau așezați acolo, pentru a fi vânduți iarăși în 

sclavie. Dar ceva uimitor și minunat se petrece! Cineva plă-

tește prețul pentru eliberarea sclavului, și acesta devine li-

ber!  Iar lucrul cu totul uimitor este că Răscumpărătorul plă-

tește pentru sclav intrând El însuși în sclavie de dragul lui. 

Aceasta este ceea ce Isus a făcut pentru noi la cruce. În timp 

ce noi eram robi păcatului, fără vreo speranță de a fi eliberați 

vreodată, Isus Hristos a devenit Substitutul  [Înlocuitorul – 

n.trad.] nostru. El a plătit datoria pe care noi o aveam, din ca-

uza păcatului nostru (Rom. 6:23). La cruce, El a experimentat 

toată grozăvia puterii ticăloase a păcatului și toată mânia lui 

Dumnezeu datorată acelui păcat. Din viața Sa, El a plătit pen-

tru răscumpărarea noastră, așa încât să putem fi eliberați. De 

aceea, noi am fost scoși de pe piața sclaviei față de păcat, sub 

puterea căruia nu vom mai intra niciodată, căci suntem eli-

berați în Hristos. Credinciosul nu se întoarce niciodată la ace-

eași poziție veche, de sclavie față de păcat! „Deci, dacă Fiul vă 

face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). 

3.2.4. Jertfa de ispășire  
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„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, 

prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu 

L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o 

jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse 

cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui 

Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihă-

nirea Lui în așa fel încât, să fie neprihănit, și totuși să soco-

tească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Rom. 3:24-26). Expre-

sia aceasta poate părea ciudată, dar simbolizează unul din 

cele mai importante adevăruri din Biblie. Amintește-ți că ne-

prihănirea lui Dumnezeu trebuia să fie satisfăcută pur și 

simplu pentru că El este Dumnezeu. A ierta un păcătos fără a 

satisface mai înainte neprihănirea Lui, ar fi însemnat ca 

Dumnezeu să fi contrazis propria Sa natură, ceea ce este im-

posibil. Pentru a ierta pe păcătoși, Dumnezeu a satisfăcut ne-

prihănirea și dreptatea Sa prin moartea Fiului Său la cruce. 

Aceasta este semnificația ispășirii – o satisfacere a neprihăni-

rii și dreptății lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să îi de-

clare neprihăniți pe drept pe cei păcătoși și iertați prin cre-

dința în Fiul Său. În moartea lui Isus Hristos a avut loc o jer-

tfă concretă de ispășire a păcatelor omului. Păcatele noastre 

au fost transferate lui Hristos, pe cruce, iar moartea Lui a fost 

plata deplină pentru ofensa păcatelor noastre. Aceasta în-

seamnă că mânia sfântă a lui Dumnezeu a fost satisfăcută 

prin moartea substitutivă a Fiului Său. „Prin urmare, a tre-

buit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 
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în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și 

vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele noro-

dului” (Evrei 2:17; v. și Evrei 2:14-18 și 1Ioan 2:1-2). Noi pu-

tem intra într-o relație cu însuși Dumnezeul pe care L-am 

batjocorit prin păcătoșenia noastră doar datorită faptului că 

Isus a satisfăcut toate cerințele neprihănirii și dreptății lui 

Dumnezeu, în locul nostru. 

3.2.5. Înfierea 

Atunci când un păcătos vine la Isus Hristos cu credință, 

punându-și nădejdea în ceea ce Hristos a făcut în locul său 

pentru a satisface toate cerințele lui Dumnezeu, atunci el 

este înfiat în familia lui Dumnezeu. „Tot așa și noi, când eram 

nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. 

Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul 

Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei 

ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că 

sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, 

care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” Așa că nu mai ești rob, ci fiu; 

și dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu” (Gal. 4:3-7). 

Înfierea noastră nu are loc pentru că Dumnezeu nu avea un 

fiu, căci El are unul, și anume pe Domnul Isus Hristos. Dim-

potrivă, El ne adoptă datorită faptului că noi avem mare ne-

voie de El. Prețul înfierii noastre a fost sângele Fiului Său 

preaiubit, curs la cruce. Prin înfierea noastră, El ne dă atât 

numele Său (așa cum părinții pământești pot să facă atunci 
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când adoptă un copil) cât și natura Sa (lucru pe care părinții 

noștri pământești nu îl pot face; v. 2Petru 1:4).  

Isus Hristos a câștigat pentru noi ceea ce noi n-am fi pu-

tut obține niciodată, și nici n-am fi meritat vreodată. Când 

înțelegem cine este Isus și ce a făcut El pentru noi, ajungem 

în punctul în care adevărul Evangheliei iese la lumină în ini-

mile și mințile noastre. 

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAȚIE: 

1. Este Isus Hristos însuși Dumnezeu? Dacă da, explică acest 

lucru folosindu-te de Scriptură. 

2. A venit Dumnezeu în mijlocul oamenilor? Explică felul 

cum El a făcut aceasta și motivele pe care le-a avut. 

3. Ce înseamnă să fii justificat? Explică felul cum Dumne-

zeu justifică pe păcătos. 

4. Ce înseamnă ispășirea? Arată cum ispășirea afectează 

mântuirea noastră. 

5. Numește două lucruri pe care Dumnezeu ni le dă în în-

fiere. Cum te afectează personal? 
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4.  

CREDINȚA 

 

 

Un om poate auzi Evanghelia, dar dacă el nu va avea nicio-

dată credința mântuitoare, atunci rămâne pierdut pe vecie. 

Chiar dacă mulți oameni încearcă să se justifice înaintea lui 

Dumnezeu pe baza activităților lor religioase sau a faptelor 

lor bune, Biblia ne spune cu claritate că singura cale de a veni 

la Dumnezeu este prin credința în Isus Hristos. Mult prea 

adesea, credința este înțeleasă greșit. 

4.1. PATRU FELURI DE CREDINȚĂ 

În primul rând, există o credință istorică, ceea ce în-

seamnă că o persoană crede ce spune Biblia doar pentru că a 

fost condiționată cultural să creadă acest lucru. În comuni-

tățile unde credința creștină este puternică sau unde există 

un simțământ puternic al autorității divine, omul care nu 

crede mesajul Bibliei despre Hristos poate fi privit ca un ciu-
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dat. Acest lucru se petrece datorită influențelor sociale și cul-

turale puternice, care au adesea rădăcini în creștinism. Sin-

gura problemă este că acest fel de credință nu poate mântui. 

Diavolii Iadului au acest fel de credință și cu siguranță că ei 

nu sunt mântuiți. „Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; 

dar și dracii cred... și se înfioară!” (Iacov 2:19). 

În al doilea rând, există o credință temporară, care du-

rează o vreme, după care se risipește, întrucât ea nu are rădă-

cini. Isus descrie acest fel de credință în Pilda Semănătorului, 

în care Cuvântul lui Dumnezeu este semănat într-o inimă 

care pare un sol superficial. Ca o sămânță mică, ce germi-

nează într-un astfel de sol, din ea pare să răsară ceva ce, apa-

rent, are viață. Dar, întrucât solul este superficial, viața plan-

tei este doar temporară și se ofilește repede. „Sămânța căzută 

în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, și-l primește în-

dată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o 

vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvân-

tului, se leapădă îndată de el” (Matei 13:20-21). Unii oameni 

trăiesc o experiență religioasă sau manifestă chiar o bucurie 

deosebită în legătură cu viața creștină, și poate chiar fac o 

mărturisire publică a lui Hristos. Dar, dacă Cuvântul lui 

Dumnezeu nu este înrădăcinat puternic în viața lui, prin pu-

terea sa mântuitoare, un astfel de om se va îndepărta repede 

de credință atunci când cerințele vieții creștine îl vor con-

frunta. Acest fel de credință nu poate mântui. 
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În al treilea rând, există o credință miraculoasă, care îi 

descrie pe acei indivizi care, prin anumite mijloace, sunt ca-

pabili să facă lucruri miraculoase și, datorită acestui lucru, ei 

se consideră mântuiți. Iuda Iscarioteanul l-a urmat pe Isus 

Hristos vreme de trei ani și a fost chiar implicat în facerea de 

minuni. Și totuși, el a pierit în Iad! Vrăjitorii lui Faraon au 

imitat pentru o vreme minunile făcute de Moise și, cu toate 

acestea, ei nu erau credincioși în niciun fel! Isus a avertizat 

împotriva acestui fel de credință falsă spunând, „Nu oriși-

cine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția ceruri-

lor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulți Îmi 

vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în 

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

noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: 

„Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți 

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

În final, există o credință adevărată, justificatoare, sau 

credința mântuitoare, care este un dar al lui Dumnezeu dat 

nouă, așa încât să credem în Persoana și lucrarea lui Hristos, 

făcută pentru noi. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9). Haideți 

să vedem câteva clarificări cu privire la acest minunat dar al 

credinței mântuitoare. 
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4.2. CE NU ESTE CREDINȚA  

Uneori, dacă vedem ce nu este un anumit lucru, ne ajută 

să observăm ce este el în realitate. Credința mântuitoare nu 

este o simplă acceptare a adevărurilor istorice legate de Isus 

Hristos. Majoritatea oamenilor vor admite aceste lucruri, și 

totuși ei vor rămâne pierduți. Credința mântuitoare nu este 

o simplă credință în Dumnezeu. Amintește-ți că și dracii cred 

în Dumnezeu! Credința mântuitoare nu este o simplă accep-

tare a faptului că Isus este Mântuitor sau că Isus poate mân-

tui. Ea nu este nici o simplă credință în credință… nici cre-

dința într-o decizie, nici credința într-o rugăciune, într-o măr-

turie, nici credința în propriul tău plan de mântuire. 

4.3. CE ESTE CREDINȚA JUSTIFICATOARE 

Credința adevărată se bazează pe ceea ce Dumnezeu a de-

clarat în Cuvântul Său. Obiectul mântuirii sau al credinței 

justificatoare este Isus Hristos și ceea ce El a împlinit pe cruce 

pentru păcătoși. Când păcătosul se apropie cu umilință de 

Isus Hristos, într-o încredere absolută în El, atunci lucrarea 

crucii este aplicată în puterea ei mântuitoare în viața păcăto-

sului. „Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de 

lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinței. Pentru că noi cre-

dem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele 

Legii” (Rom. 3:27-28). Nu faptele păcătosului îl mântuiesc. 

Faptele lui sunt lipsite de putere în a produce mântuirea. Dar 
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atunci când Dumnezeu îi dă harul de a crede în Isus Hristos 

și încrederea în ceea ce Hristos a făcut pe cruce pentru el, acel 

om este transformat prin puterea lui Dumnezeu. 

Dar cum lucrează credința mântuitoare? Există trei fa-

țete ale acestei credințe adevărate, mântuitoare. În primul 

rând, există o renunțare la sine, prin care acel om renunță la 

orice merite proprii, își recunoaște păcătoșenia absolută și 

totala lipsă de speranță înaintea lui Dumnezeu, și se întoarce 

de la păcatele sale către Dumnezeu, singurul care îl poate 

mântui. „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru 

ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de 

înviorare” (F.A. 3:19). Această renunțare la sine este evidentă 

prin pocăință, care implică o schimbare a gândirii cu privire 

la viață, așa încât omul întoarce spatele vieții sale de răzvră-

tire față de Dumnezeu și se aruncă cu totul la picioarele Lui, 

punându-și credința în îndurarea lui Dumnezeu pentru 

mântuire (v. și F.A. 2:38; Luca 13:3; Marcu 1:15). Apostolul 

Pavel a descris astfel această lucrare din propria viață: „Ba 

încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de 

prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul 

meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să 

câștig pe Hristos, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a 

mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința 

în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință” 

(Filip. 3:8-9). 
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În al doilea rând, credința justificatoare înseamnă bizui-

rea totală pe Isus Hristos și lucrarea Lui de pe cruce pentru mân-

tuirea ta. Aceasta este credința, anume o dependență totală 

sau o încredere absolută în cineva sau ceva. În acest caz, acel 

cineva este Isus Hristos! Atunci când temnicerul din Filipi i-a 

întrebat pe Pavel și Sila ce trebuie să facă pentru a fi mântuit, 

aceștia i-au răspuns, „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit 

tu și casa ta” (F.A. 16:30-31; v. și Ioan 3:16; 3:36; 5:24; 6:40; 

6:47). Această credință în Hristos merge dincolo de o cunoaș-

tere intelectuală a lucrurilor despre Isus, fiind o încredere în 

Hristos și doar în El, spre mântuire. Credința înseamnă, 

„abandonând totul, mă încred în El”. Apostolul Pavel nu s-a 

lăudat niciodată cu nimic din ceea ce făcuse pentru a fi mân-

tuit, întrucât el a conștientizat că totul ținea de Hristos, și ni-

mic de el. „În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud 

cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin 

care lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume!” 

(Gal. 6:14). 

În al treilea rând, credința justificatoare implică însușirea 

sau primirea lui Hristos Însuși în calitate de Răscumpărător, 

Justificator, Mântuitor și Domn al tău. 

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Nu-

mele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; năs-

cuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, 

ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-13). Atunci când un om vine la 

Isus Hristos cu o încredere absolută, el Îl primește pe Hristos 
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în viața sa și, odată cu El, tot ceea ce Hristos a împlinit pentru 

păcătoși. Acum, proaspătul credincios Îl cunoaște pe Hristos 

într-un mod diferit. Pentru el, Hristos nu mai este doar un 

Dumnezeu impersonal, care locuiește în ceruri. Acum, omul 

intră într-o relație vie și dinamică de comuniune cu Isus 

Hristos, ca Domn al său. Isus l-a răscumpărat de sub puterea 

păcatului, așa încât Isus este acum Răscumpărătorul lui. Isus 

a aplicat sângele și neprihănirea Lui în viața omului, și l-a de-

clarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu, motiv pentru care 

Isus este acum Justificatorul lui. Isus l-a salvat de la mânia 

lui Dumnezeu, așa încât Isus este acum Mântuitorul Lui. Isus 

a luat în stăpânire viața sa pentru eternitate, prin moartea 

Lui ispășitoare și prin învierea Sa, așa încât acum Isus este 

Domnul lui. 

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAȚIE: 

1. Care sunt cele patru feluri de credință? Încearcă să oferi 

un exemplu pentru fiecare dintre ele. 

2. Dă câteva exemple ale unei false credințe, prin care oa-

menii încearcă să înlocuiască credința mântuitoare. 

3. Ce este credința adevărată, justificatoare? 

4. De ce este renunțarea la sine un aspect al credinței mân-

tuitoare? 
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5. Care sunt cele trei fațete ale credinței? Poți oferi o refe-

rință biblică pentru fiecare dintre ele? 

6. Ce se întâmplă cu păcătosul în ceea ce privește noua sa 

relație cu Hristos, atunci când își pune încrederea în El?
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ÎNCHEIERE 

 

 

Citind această broșură sau probabil studiind-o într-un 

grup, ai fost confruntat cu învățătura Bibliei cu privire la 

mântuire. Ai văzut cine este Dumnezeu și cum caracterul Lui 

este manifestat în orice spune, face sau cere El. Ai văzut pro-

blema păcătoșeniei și a lipsei totale de speranță a omului în 

ce privește mântuirea proprie. 

Din cauza păcatului omului, el este condamnat de Lege și 

are de înfruntat un destin marcat de mânia unui Dumnezeu 

sfânt. Dar Vestea Bună este că ai văzut că Dumnezeu a venit 

în mijlocul oamenilor, prin Isus Hristos! În venirea Sa pe pă-

mânt, Isus a avut o misiune primordială, anume aceea de a 

purta păcatele noastre pe cruce și de a suporta mânia lui 

Dumnezeu în locul nostru. Dar numai atunci când ne po-

căim, prin renunțarea la sine și la păcat, când ne punem în-

crederea doar în Hristos și Îl primim ca Mântuitor și Domn, 

doar atunci putem cunoaște viața Lui mântuitoare. Pune-ți 

încrederea în Isus Hristos în calitate de Proroc al tău, care a 

proclamat Cuvântul Său mântuitor înaintea ta. Încrede-te în 
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El ca Preot al tău, care a mijlocit pentru tine înaintea lui Dum-

nezeu, prin moartea Sa ispășitoare pe cruce. Pune-ți credința 

în El ca Rege al tău, care acum domnește peste tine. 

Biblia afirmă că, „Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe 

Fiul lui Dumnezeu, n-are viața” (1Ioan 5:12). Ți-ai pus tu în-

crederea doar în Isus Hristos pentru mântuirea ta? Ai tu vi-

ața care vine doar din cunoașterea lui Hristos prin credință? 

Dacă aceste lucruri nu sunt rezolvate în viața ta, atunci 

caută-L pe Domnul, căci doar El poate să te mântuiască. 

Aruncă-te înaintea îndurării Lui, ca un păcătos care nu se 

poate salva singur. Descoperă faptul că El este plin de îndu-

rare și har! Recunoaște-ți păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu 

și disperarea ta după iertarea Lui. Pocăiește-te de păcatele 

tale, și întoarce-te la Dumnezeu! Pune-ți credința în El, care 

te poate mântui pe vecie, prin sângele lui Hristos! Fii depen-

dent de ceea ce Dumnezeu a declarat în Cuvântul Său și de 

mărturia Duhului Sfânt în viața ta, ca siguranță a faptului că 

ești văzut neprihănit înaintea lui Dumnezeu!  

Dacă ți-ai pus credința în Hristos, afirmă-ți-o public îna-

intea oamenilor, prin botez. Alătură-te unei biserici care pre-

dică și învață Cuvântul lui Dumnezeu. Caută-L zilnic pe 

Domnul prin Cuvântul Lui, începând cu Evanghelia după 

Ioan, apoi citește Epistolele către Romani, 1Ioan și Galateni. 

Adu-ți mulțumirile, laudele și nevoile în rugăciune înaintea 

Tatălui tău ceresc. Caută să spui altora despre Isus Hristos și 
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de puterea Lui mântuitoare. Prin harul lui Dumnezeu, caută 

să umbli zilnic în ascultare de Domnul. Pune-ți credința în El, 

căpătând de la El puterea și tăria de a asculta de Dumnezeu. 

Dacă ești deja un credincios adevărat, atunci bucură-te 

de harul lui Dumnezeu, care ți s-a dat în Hristos! Folosește 

această carte ca pe un instrument de studiu pentru a înțelege 

mai profund lucrarea lui Hristos făcută pentru tine. Caută să 

proclami vestea bună a lui Isus Hristos înaintea oamenilor! 

Fie ca Domnul să îți dea puterea să aduci glorie mărețului Său 

Nume! 
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DESPRE  

ASOCIAȚIA MAGNA GRATIA 

 
 

Asociația MAGNA GRATIA este o lucrare de proclamare a  

Evangheliei, prin intermediul publicațiilor pe care le distri-

buim exclusiv gratuit. 

Asociația MAGNA GRATIA se bazează pe credincioșia, suve-

ranitatea și providența lui Dumnezeu, Acela de la care avem 

toate și Căruia datorăm toate lucrurile. De aceea, noi nu soli-

cităm donații, dar primim cu recunoștință orice sprijin ma-

terial sau financiar din partea credincioșilor pe care Dumne-

zeu îi îndeamnă să dăruiască în mod liber pentru susținerea 

lucrării noastre. 

 

Dacă doriți să sprijiniți publicarea unor eseuri și cărți asemă-

nătoare, vă rugăm să consultați lista de publicații în pregă-

tire de pe website-ul nostru la www.magnagratia.org 

http://www.magnagratia.org/

