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CERCETAREA DE SINE                           

EXPLICATĂ 

Thomas Watson (c. 1620-1686) 

 

Cercetarea de sine este o responsabilitate de o mare 

importanță. Este ca negocierea cu propria inimă: „cuget 

adânc înăuntrul inimii mele” (Ps. 77:6, cu sensul de a dialoga 

cu inima, n.tr.). David și-a interogat inima. Cercetarea de 

sine are sensul construirii unei curți de judecată în propria 

conștiință și al păstrării acolo a unui registru așa încât, 

printr-o examinare strictă, omul să poată cunoaște starea re-

lației dintre Dumnezeu și sufletul lui. 

Cercetarea de sine este o analiză spirituală, o aducere 

a ființei noastre sub lupa testării. Este ca și cum un bun creș-

tin începe Ziua Judecății aici, în propriul suflet. 

Cercetarea de sine este studiul anatomiei inimii. Așa 

cum un chirurg, când face o disecție în trup, descoperă in-

testina – părțile interioare, inima, ficatul, arterele etc. – tot 

așa un creștin studiază profunzimile inimii sale. El deose-

bește ceea ce este carne de ceea ce este duh, ceea ce este pă-

cat de ceea ce este har. „Sufletul face o cercetare sârguinci-

oasă” (Ps. 77:6, lit. KJV). Așa cum femeia din Evanghelia 

după Luca a aprins o lumânare și și-a căutat banul pierdut 

(Luca 15:8), tot așa conștiința „este o lumină a Domnului” 
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(Prov. 20:27). Prin lumina acestei candele, creștinul trebuie 

să își cerceteze sufletul pentru a vedea dacă există har în el.  

Regula prin care creștinul trebuie să se cerceteze pe 

sine este Cuvântul lui Dumnezeu. Imaginația proprie și opi-

niile altora sunt reguli false. Trebuie să ne judecăm starea 

spirituală doar prin canonul Scripturii. David îl denumește 

„o candelă pentru picioarele mele” (Ps. 119:105). Cuvântul 

trebuie să fie juratul care decide dacă avem har sau nu. Așa 

cum distingem culorile sub lumina soarelui, tot așa trebuie 

să judecăm starea sufletelor noastre prin lumina Scripturii. 

Cercetarea de sine este o responsabilitate deosebit 

de importantă și necesară. Ea necesită motivații serioase 

în noi. Ea nu poate fi făcută fără a manifesta forță față de noi 

înșine1. În sine, responsabilitatea aceasta este dificilă din ur-

mătoarele motive: 

1. Ea este o lucrare de reflecție asupra propriei per-

soane. Este o lucrare asupra inimii. De aceea, nouă ne este 

greu să privim în interiorul nostru. Acțiunile exterioare ale 

religiei sunt ușor de analizat. A ne ridica ochii spre cer, a ne 

pleca genunchiul sau a citi o rugăciune – aceste lucruri nu 

necesită mai multă trudă decât îi trebuie unui catolic să își 

numere mătăniile, dar nu este un lucru ușor să ne cercetăm 

ființele, să privim în adâncul sufletelor noastre, să luăm 

 
1 forță față de noi înșine – autorul nu are în vedere aplicarea forței fizice față de trupurile 
noastre, ci exersarea intensității emoției, a puterii și a interesului sau pasiunii. 
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inima și să o desfacem în piese mici, ca pe un ceasornic, pen-

tru a vedea ce este deficitar în ea. Acțiunile reflexive sunt 

cele mai grele. Ochiul poate vedea orice altceva, dar nu pe 

sine. Este ușor să observăm greșelile altora, dar foarte greu 

să le vedem pe ale noastre. 

2. Ea este o lucrare dificilă din cauza iubirii de sine. Așa 

cum ignoranța orbește, dragostea de sine flatează. Orice om 

este predispus să creadă tot ce este mai bun despre propria 

persoană. Ceea ce Solomon spunea despre dragostea față de 

aproapele este cel mai adevărat în cazul iubirii de sine: ea 

„acoperă toate greșelile” (Prov. 10:12). Un om care se privește 

în oglinda iubirii de sine descoperă că virtuțile sale par mai 

mari, iar păcatele lui mai mici decât în realitate. Iubirea de 

sine mai degrabă caută să găsească scuze pentru ceea ce este 

greșit în inimă decât să cerceteze acele lucruri (Exod 4:3). 

Întrucât cercetarea de sine este dificilă prin natura 

ei, nu suntem convinși ușor să o facem. Motivele care ca-

uzează reținerea oamenilor față de cercetarea de sine sunt 

următoarele: 

1. Ei sunt conștienți de vinovăție. Păcatul strigă în inte-

rior, iar oamenii nu doresc să privească în inimile lor, ca nu 

cumva să descopere lucruri care să îi tulbure. Omului nu-i 

face plăcere să citească ceea ce mâna scrie pe zidul conștiin-

ței (v. Daniel 5:27). Comercianții cufundați cu totul în dra-

gostea pentru averile lor nu își doresc să arunce ochii cu 
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atenție în registre sau să analizeze deschis tranzacțiile, ca nu 

cumva să descopere că le scad averile. Tot astfel, [mulți creș-

tini] au o reținere să privească în inimile lor vinovate, ca nu 

cumva să descopere ceva care să îi înfricoșeze, așa cum era 

Moise la vederea toiagului care s-a transformat în șarpe 

(Exod 4:3). 

2. Ei trag nădejdi nesănătoase și fără temei. Ei își în-

chipuie că starea lor este bună. Cântărindu-se în balanța în-

chipuirilor lor, ei cred că starea lor este una bună. Mulți cred 

că mântuirea lor ține de ei înșiși. Fecioarele neînțelepte cre-

deau că au untdelemn suficient în candelele lor, asemenea 

celor înțelepte (Matei 25). Unii au dubii despre mântuirea 

lor, dar trăiesc de parcă ar fi siguri de ea. Dacă cineva ar 

cumpăra un ogor, el nu și l-ar însuși doar pe cuvânt, ci ar 

cerceta actele. Cât de siguri sunt unii pe mântuirea lor, și 

totuși nu-și cercetează niciodată dreptul la cer! 

3. Ei se bazează pe opinia bună a altora despre ei. Cât 

de zadarnic este acest lucru! Vai, unul poate să fie ca aurul 

sau ca pietrele prețioase în ochii altora, și totuși Dumnezeu 

să îl socotească un argint reprobat. Alții ar putea să-l soco-

tească sfânt, pe când Dumnezeu să îi scrie numele în cartea 

cea neagră. Iuda era considerat de restul apostolilor ca un 

adevărat credincios. Ei ar fi fost gata să îi încredințeze multe 

lucruri, însă în tot acest timp el era un trădător. Cei din jurul 

nostru pot vedea purtarea exterioară, însă ei nu pot spune 
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ce rele se găsesc în inimă. La suprafața unui râu pot să curgă 

ape curate, dar viermii să mișune pe fundul lui. 

4. Ei nu cred Scriptura. Scriptura spune: „Inima este 

nespus de înșelătoare” (Ier. 17:9). Solomon spunea că există 

patru lucruri prea minunate ca să le poată înțelege (Prov. 

30:19). Ar fi putut să îl adauge pe al cincilea: calea inimii 

omului. Inima este cel mai mare impostor. Ea va fi gata să se 

deghizeze ca și cum ar avea parte de har, dar să nu fie harul 

mântuitor. Inima va căuta să te convingă că o biată lacrimă 

este totuna cu pocăința și că o dorință leneșă este totuna cu 

credința. Oamenii sunt leneși în a se cerceta pe sine pentru 

că, în general, ei nu cred că inimile lor pot fi atât de stricate. 

Această reținere naturală din noi față de cercetarea de sine 

ar trebui să ne determine să fim mai hotărâți în a face o in-

vestigare profundă a inimilor noastre. 

O, dacă aș putea să îi conving pe creștini să își dea si-

lința în această lucrare deosebit de importantă a cercetării 

de sine! Mântuirea lor depinde de ea. Ceea ce Cuvântul ob-

servă cu privire la curvă este că rareori poate fi găsită acasă: 

„picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliță, când în piețe” 

(Prov. 7:11-12). Când un pretins credincios umblă mai mereu 

printre străini, spionând greșelile altora, dar nu-l vezi nicio-

dată acasă, cercetându-și inima, acesta este semnul curviei 

lui spirituale. Haideți să ne cercetăm inimile așa cum anali-

zăm aurul prin intermediul unui magnet. Haideți să ne cer-

cetăm inimile ca să ne descoperim păcatele și, când găsim 
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această drojdie în noi, să o ardem. Haideți să ne analizăm 

harul, să vedem dacă este cel potrivit. Unul s-a dus la câmp 

să adune ierburi, dar a adunat buruieni, apoi a descoperit că 

moartea era în oală (2 Împ. 4:40). Atât de mulți oameni cred 

că au har, iarba cea bună, dar se dovedește că ceea ce ei au 

sunt buruieni sălbatice, care aduc moartea și condamnarea. 

Dacă vrem să ne implicăm serios în această responsa-

bilitate importantă a cercetării de sine, iată câteva lucruri pe 

care trebuie să le cântărim serios: 

1. Fără cercetarea de sine, nu ne putem cunoaște nicio-

dată starea. Astfel, dacă ar trebui să murim acum, nu putem 

spune către ce coastă vom naviga, către Iad sau către Rai. Se 

crede că Socrate2 ar fi spus următoarele cuvinte înainte de 

moarte: „Urmează să mor, și numai zeii știu dacă voi fi feri-

cit sau pierdut”. Omul care nu-și cunoaște starea sufletului 

trebuie să tremure în inimă în astfel de momente, așa cum 

Cain tremura în trupul său. Printr-o cercetare serioasă a ini-

milor noastre, ajungem să știm cărui prinț îi aparținem – 

Prințului păcii sau prințului văzduhului. 

2. Dacă nu ne cercetăm pe noi înșine, Dumnezeu ne va 

cerceta. El ne va analiza așa cum a făcut căpitanul cu Pavel: 

prin lovituri de bici (F.A. 22:24). El va pune acea întrebare 

pe care Hristos a pus-o: „Chipul acesta și slovele scrise pe el, 

 
2 Socrate (469-399 î.d.Hr.) – filosof grec. 
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ale cui sunt?” (Matei 22:20). Dacă nu Îi putem arăta propriul 

chip, Domnul ne va respinge. 

3. Există în interiorul nostru o corupție secretă, care nu 

va putea fi descoperită decât cercetând inimile. Așa cum spu-

nea Augustin, în inimă există o contaminare ascunsă. Când 

slujbașul lui faraon i-a acuzat pe frații lui Iosif că furaseră 

cupa, ei au îndrăznit să jure că aceasta nu se găsea în sacii lor. 

În lipsa cercetării de sine, puțin cunoaște omul cât ateism, 

câtă mândrie și câtă necurăție se găsește în inima lui. 

4. Vom avea un avantaj deosebit practicând această disci-

plină. În orice direcție s-ar îndrepta lucrurile, beneficiul nostru 

va fi mare dacă ne cercetăm inimile. Dacă, după această analiză 

a inimii, descoperim că nu avem cu adevărat harul, atunci vom 

găsi care este greșeala, iar pericolul în care putem cădea poate 

fi prevenit. Dacă găsim că avem har, putem fi mângâiați. Cât 

de bucuros trebuie să fi fost cel care a „găsit un mărgăritar de 

mare preț” (Matei 13:46)? Cel care, după această cercetare de 

sine, descoperă că are cea mai mică măsură de har, este acela 

care și-a găsit tolba de dovezi: el este moștenitor al tuturor pro-

misiunilor și se află în starea mântuirii! 

Dacă vrem să înaintăm și să avem un succes tot mai 

mare în această lucrare, haideți să tânjim ca Dumnezeu să ne 

ajute să ne cercetăm inimile: „arată-mi ce nu văd” (Iov 34:32). 

Doamne, ridică-mi vălul! Arată-mi inima! Nu mă lăsa să pier 

în păcatele mele sau să merg în Iad cu nădejdea cerului. 
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*  *  * 

Fragment din The Christian Soldier, or Heaven Taken by Storm,                    

ed. Armstrong, 2nd American Edition (New York: Robert Moore,                    

1816), p. 55-56. 

*  *  * 

Thomas Watson (c. 1620-1686): predicator și autor englez puri-

tan; s-a născut cel mai probabil la Yorkshire, Anglia. 

*  *  * 

Cercetarea de sine este o responsabilitate necesară pen-

tru toți cei din Biserică și necesită multă sârguință în rea-

lizarea ei. – Stephen Charnock 
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CERCETAȚI-VĂ! 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi 

înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos 

este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. (2 Corin-

teni 13:5) 

 

Corintenii erau criticii epocii apostolilor. Ei își atribu-

iau un credit deosebit pentru îndemânare în educație și 

limbă, și, ca majoritatea oamenilor care se cred înțelepți, ei 

își foloseau greșit înțelepciunea și învățătura. Ei au început 

să îl critice pe apostolul Pavel, atacându-i stilul: „epistolele 

lui sunt cu greutate și pline de putere; dar când este de față 

el însuși, este moale, și cuvântul lui n-are nicio greutate” (2 

Cor. 10:10). Ba chiar, nefiind mulțumiți cu asta, au mers 

până acolo încât au negat calitatea sa de apostol. Pentru un 

moment din viața lui, apostolul Pavel a ajuns îndemnat să 

spună că „a ajuns nebun”, căci, spune el, „voi m-ați silit. Dar 

voi trebuia să mă lăudați; căci, măcar că nu sunt nimic, totuși 

cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de mi-

nunați” (2 Cor. 12:11). Apostolul le-a scris două epistole. În 

ambele, el este hotărât să îi critice în timp ce se apără pe 

sine, și, după ce i-a dezarmat complet pe oponenții lui și a 

smuls sabia criticilor din mâinile lor, a îndreptat-o către ini-

mile lor, spunându-le: „‚Pe voi înșivă încercați-vă’. Mi-ați 
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disputat doctrina, dar cercetați ‚dacă sunteți [voi] în cre-

dință’. M-ați împins să îmi dovedesc calitatea de apostol, dar 

‚pe voi înșivă încercați-vă’ (2 Cor. 13:5). Folosiți puterile pe 

care le-ați utilizat atât de greșit împotriva mea, folosiți-le 

pentru puțină vreme asupra propriilor caractere!” 

Iar acum, dragii mei prieteni, greșeala corintenilor este 

greșeala vremurilor noastre. Când veți ieși din casa lui Dumne-

zeu, nimeni să nu-i spună aproapelui său: „Ți-a plăcut predica-

torul? Ce crezi despre predica din dimineața aceasta?” Oare 

aceasta este întrebarea pe care ar trebui să o puneți la plecarea 

din casa lui Dumnezeu? Ați venit aici ca să îi judecați pe sluji-

torii Domnului? Știu că este un lucru mărunt să fim judecați de 

oameni, căci Judecătorul nostru este Domnul Dumnezeu. Îna-

intea Lui vom sta în picioare sau vom cădea. Dar voi ar trebui 

să vă puneți o întrebare mai folositoare pentru voi decât oricare 

alta. Ar trebui să spuneți: „M-a izbit cuvântul acela? Oare acele 

vorbe nu ilustrează precis starea mea? Am primit o mustrare 

pe care o meritam, un cuvânt de îndemn sau de cercetare. O să 

pun la inimă ceea ce am auzit, și să nu îl mai judec pe predica-

tor, căci el este mesagerul lui Dumnezeu pentru sufletul meu. 

Am venit aici să fiu judecat de Cuvântul lui Dumnezeu, nu să Îi 

judec eu Cuvântul”. Dar, întrucât în inimile noastre, ale tutu-

ror, există o mare reținere față de cercetarea de sine, voi insista 

asupra acestui subiect câteva minute, îndemnându-ne la zel, pe 

mine însumi și pe voi toți, spre cercetarea noastră pentru a ve-

dea dacă suntem în credință… 
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În primul rând, voi explica acest pasaj, chiar dacă nu 

are nevoie de explicații. El este foarte simplu. Totuși, studi-

indu-l și gândindu-ne la el, inimile noastre pot deveni mai 

profund afectate de apelul lui. „Pe voi înșivă încercați-vă” [cu 

sensul de examinare, cercetare de sine, n.tr.]. Cine nu înțe-

lege acest cuvânt? Și totuși, aș vrea să aduc câteva sugestii 

ca să știți mai bine care este sensul lui. 

„Cercetarea” este o idee didactică. Un băiat este trimis 

la școală pentru o vreme, iar dascălul lui îi dă extemporal. El 

îl chestionează pentru a vedea ce progrese a făcut, pentru a 

verifica dacă a învățat ceva. Creștine, catehizează-ți inima! 

Chestioneaz-o pentru a vedea dacă a crescut în har. Chestio-

neaz-o ca să vezi dacă cunoaște sau nu evlavia vie. Cerceteaz-

o: trece-ți inima printr-o analiză profundă pentru a vedea ce 

știe și ce nu știe, prin învățătura Duhului Sfânt. 

Mai apoi, cercetarea de sine este o idee din domeniul 

militar. „Pe voi înșivă încercați-vă”, sau inspectați-vă. Par-

curge regimentul acțiunilor tale și examinează toate motiva-

țiile tale. Așa cum, în ziua inspecției, căpitanul nu este mul-

țumit doar să-i vadă pe oamenii lui de la distanță, ci trebuie 

să analizeze tot echipamentul lor, tot așa privește-te și tu în 

profunzime. Cercetează-te cu cea mai scrupuloasă grijă. 

Cercetarea de sine este o idee legală. „Pe voi înșivă în-

cercați-vă”. Probabil că ai văzut martorii din boxă, când avo-

catul îi cercetează sau le cere mărturia. Observă faptul că n-
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a existat niciodată vreun intrus mai nevrednic de încredere 

și mai mincinos decât propria-ți inimă. Când cercetezi o per-

soană lipsită de onestitate – una care are scopuri ascunse – 

vei așeza capcane pe calea ei pentru a descoperi când te 

minte. Așa să procedezi și cu inima ta. Chestioneaz-o înainte 

și înapoi, în felul acesta și în felul acela, căci dacă există vreo 

cale de scăpare, dacă există vreo modalitate de auto-amă-

gire, fii sigur că inima ta trădătoare va fi gata să se folosească 

de aceste subterfugii. 

Cercetarea de sine are ceva în comun cu ideea de călă-

tor. Eu cred că, în original, versetul are sensul acesta: „mer-

geți drept prin ființele voastre”. Dacă un călător ar trebui să 

scrie o carte despre o țară, el nu ar fi mulțumit să îi parcurgă 

doar granițele, ci merge, ca să zicem așa, de la Dan la Beer-

Șeba, trecând prin mijlocul țării. El se urcă pe dealurile 

înalte, îmbăindu-și fruntea în strălucirea soarelui. El co-

boară în văile adânci, unde tot ceea ce poate vedea printre 

vârfurile semețe ale munților este cerul albastru ca o strâm-

toare. El nu este mulțumit să se uite de departe asupra râului 

lat, ci urcă până ce ajunge la izvorul acestuia. El nu va fi sa-

tisfăcut să vadă roadele de la suprafața pământului, ci tre-

buie să descopere mineralele care stau în pântecele lui. Ace-

lași lucru trebuie să-l faci cu inima ta. „Pe voi înșivă încer-

cați-vă”. Mergi prin ființa ta, de la început până la sfârșit. Nu 

te așeza doar pe munții caracterului tău public, ci pătrunde 

și în văile adânci ale vieții tale personale. Nu te lăsa mulțumit 
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să navighezi pe râul lat al acțiunilor tale exterioare, ci mergi 

în amonte până la pârâul strâmt, până ce vei descoperi mo-

tivațiile tale secrete. Nu privi doar la performanțele tale, care 

nu sunt decât produsul solului, ci sapă adânc în inima ta și 

cercetează principiul care te animă. „Pe voi înșivă încercați-

vă”. Acestea sunt cuvinte foarte importante, cuvinte care ne 

cer să ne gândim repetat la ele. Mă tem că puțini dintre noi, 

foarte puțini, ajung vreodată la greutatea deplină a acestui 

îndemn solemn: „Pe voi înșivă încercați-vă”. 

Mai există un cuvânt pe care îl veți vedea imediat, dacă 

veți avea plăcerea să priviți la text: „Pe voi înșivă încercați-

vă” [de data aceasta cu sensul de a oferi dovezi, de a se testa, 

nu doar de a face o auto-analiză, n.tr.]. Aceasta înseamnă 

mai mult decât cercetarea de sine. Aș vrea să arăt diferența 

dintre cele două. Un om este pe cale de a cumpăra un cal. El 

îl analizează. Privește la el. Se gândește că ar putea să gă-

sească anumite defecte, așa că îl cercetează cu atenție. To-

tuși, după ce l-a examinat, dacă este un om prudent, el îi 

spune vânzătorului: „Trebuie să probez acest cal. Dă-mi-l 

pentru o săptămână, pentru o lună sau pentru câtva timp, 

așa încât să pot proba animalul înainte de a-l cumpăra”. 

Vedeți voi, în dovezi se găsesc mai multe lucruri decât 

în cercetare. Acesta este un termen mai profund și el merge 

până la rădăcina și esența subiectului. Chiar ieri am citit o 

ilustrație a lui. Înainte de lansare, o corabie este cercetată. 

Când este lansată, este analizată cu atenție, dar înainte de a 
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i se permite să iasă pe mare, corabia face o călătorie de 

probă. Ea este astfel testată, iar când este încercată un pic și 

s-a dovedit că răspunde la comenzile căpitanului, că motoa-

rele funcționează corect și că totul este în ordine, poate pleca 

în călătorii lungi. „Pe voi înșivă încercați-vă”. Nu sta în că-

măruța ta, să te privești în izolare, ci ieși în această lume 

grăbită, și vei vedea ce fel de evlavie3 ai. Amintește-ți că re-

ligia multor oameni poate rezista cercetării de sine, dar nu 

va aduce dovezile realității ei. Putem sta liniștiți acasă, să 

privim la religia noastră și să spunem: „Ei bine, cred că asta 

merge bine în viața mea!” Ar fi ca în cazul materialelor din 

bumbac pe care le poți cumpăra de la orice magazin: vânză-

torii ți-ar garanta că nu se decolorează, și așa ți se va părea 

când te uiți la ele, dar nu le poți spăla decât când le aduci 

acasă. Religia multor oameni este de felul acesta. Este sufi-

cient să te uiți la ea și să ajungi să pui ștampila aprobatoare 

pe ea, dar când vine momentul ca acea religie să fie pusă în 

practică în viața de zi cu zi, culorile ei încep să se piardă, și 

omul descoperă că religia lui nu este ceea ce credea inițial. 

În Scriptură avem o relatare cu câțiva oameni foarte neînțe-

lepți care nu voiau să meargă la un ospăț deosebit dar, pe cât 

de nebuni erau, a fost unul dintre ei care le-a zis: „Am cum-

părat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc” (Luca 14:19). 

El a avut măcar suficientă înțelepciune lumească ca să se 

ducă să-și probeze boii. Dovediți-vă pe voi înșiși în același 

 
3 evlavie – respect și dragoste față de Dumnezeu, manifestate prin ascultare și devoțiune. 
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fel! Încercați să arați pe ogorul responsabilităților, ca să pu-

teți vedea dacă puteți suporta jugul slujirii Evangheliei. Nu 

vă rușinați să vă supuneți unor astfel de teste. Testați-vă în 

cuptorul vieții zilnice, și se poate ca simpla cercetare a că-

mării inimii să descopere că sunteți un fals, că v-ați putea 

dovezi niște reprobați în final. „Pe voi înșivă încercați-vă... 

pe voi înșivă încercați-vă [testați-vă]”. 

Există o propoziție pe care am omis-o până aici, anume 

aceasta: „Pe voi înșivă încercați-vă, dacă sunteți în credință”. 

„O”, zice unul, „poți să mă cercetezi dacă sunt în credință. 

Sunt un creștin biblic, după standard, cu un caracter bun și 

adevărat; nu am nicio teamă de orice ar putea surveni în cer-

cetarea mea, ba chiar cred că se va dovedi că sunt mai sus de 

acest standard”. Dar, ah, prietene… cel ce trăiește prin cre-

dință; cel ce simte că ea operează asupra lui și este principiul 

lui de viață; cel ce conștientizează că locuința lui este cre-

dința, că doar acolo poate locui, că ea este atmosfera pe care 

el o respiră și brâul cu care își încinge coapsele – un astfel de 

om este în credință. Dar repet, fără efectul ei asupra inimii 

ca principiu de viață, nici măcar toată biblicitatea din lume 

nu va mântui un singur om. „Pe voi înșivă încercați-vă, dacă 

sunteți în credință”. 

„Nu recunoașteți voi...?” Dacă nu, ai neglijat studiul 

adecvat al inimii tale! La ce îți va folosi să știi o mulțime de 

alte lucruri, dacă nu te cunoști pe tine însuți? Tu tot rătăcești 

ici și colo, când cea mai bogată comoară stă în pragul casei 
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tale! Te preocupi cu treburi irelevante, în timp ce lucrul cel 

mai important a rămas ignorat și pierdut. „Nu recunoașteți 

voi că Isus Hristos este în voi?” Mai ales, nu știi că Isus Hris-

tos trebuie să fie în inima ta, luând chip și trăind acolo, altfel 

ești un reprobat?4 Altfel spus, ești o persoană nevrednică, un 

simplu ipocrit, unul contrafăcut5! Religia ta nu este decât de-

șertăciune și spoială. „De aceea se vor numi argint lepădat, 

căci Domnul i-a lepădat” (Ier. 6:30). 

Dar ce înseamnă să Îl ai pe Isus Hristos în tine? Ro-

mano-catolicii își agață crucea de gât, dar creștinul adevărat 

o poartă în inimă. Prieteni, o cruce în inimă este cel mai 

dulce balsam pentru o cruce în spate. Dacă ai o cruce în 

inimă – Hristos răstignit în tine, nădejdea slavei – toată cru-

cea necazurilor acestei lumi ți se va părea suficient de 

ușoară, încât vei putea să o suporți cu ușurință. Hristos în 

inimă înseamnă Hristos crezut, Hristos iubit, Hristos unit cu 

sufletul, Hristos în părtășie cu sufletul, Hristos ca hrana 

noastră zilnică și noi ca temple și palat în care Isus Hristos 

umblă zilnic. Ah, mulți dintre cei de aici sunt total străini de 

sensul acestei fraze. Ei nu știu ce înseamnă să Îl aibă pe Isus 

Hristos în ei. Deși voi știți puțin despre Hristos la Calvar, nu 

știți nimic despre Hristos în inimă. Țineți minte că Hristos 

pe Calvar nu va mântui niciun om dacă Hristos nu este în 

inimă. Fiul Mariei, născut în staul, nu va mântui niciun suflet 

 
4 reprobat – persoană coruptă moral, respinsă de Dumnezeu. 
5 contrafăcut – are asemănarea unui lucru, dar îi lipsesc trăsăturile adevărate. 
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dacă El nu Se naște de asemenea în inimile voastre și dacă 

nu trăiește acolo, fiind bucuria voastră, puterea voastră și 

mângâierea voastră. „Nu recunoașteți voi că Isus Hristos 

este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați”. 

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața de duminică,            

10 Octombrie 1858, la Music Hall, Royal Surrey Gardens. 

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist 

englez; s-a născut la Kelvedon, Essex, Anglia. 

*  *  * 

Dacă oamenii ar fi mai preocupați de starea și locul lor în 

cealaltă lume, ei ar fi mai puțin atrași de plăcerile, dis-

tracțiile și foloasele deșarte ale acestei lumi. – Thomas 

Boston 
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CERCETEAZĂ-ȚI CREDINȚA 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) 
 

 

Credința este sufletul creștinismului. Oricine greșește 

în acest aspect, greșește spre condamnarea sa veșnică. Mulți 

oameni pier având o falsă pace pentru că au o înțelegere gre-

șită asupra credinței. Alții își petrec zilele în întristări, te-

mându-se de faptul că nu se află în posesia credinței adevă-

rate, când ei, fiind credincioși adevărați, ar avea toate moti-

vele să meargă înainte bucurându-se. De aceea, este necesar 

să facem deosebirea cea mai clară între credința adevărată 

și credința temporară, trecătoare. Fie ca Domnul să-mi dea 

harul și abilitatea de a prezenta clar aceste diferențe. 

Oamenii nu ar trebui să își imagineze că aceste două fe-

luri de credință - credința adevărată și credința temporară - 

seamănă atât de mult încât nu pot fi deosebite pentru că ar fi 

diferite doar în grad și în durată. Ele diferă în esența naturii 

lor. Diferența dintre ele este comparabilă cu diferența dintre 

moarte și viață, sau dintre întuneric și lumină. Totuși, dificul-

tatea deosebirii între acestea două ține de om și de maniera 

în care el o aplică propriei persoane. Un credincios adevărat, 

întrucât a primit lumină pentru a face deosebire între diverse 

lucruri, poate fi convins mai ușor de faptul că are adevărata 

credință prin comparație cu a-l convinge pe credinciosul tem-
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porar de credința lui efemeră. Credinciosul temporar nu cu-

noaște esența adevărată și natura unică a credinței mântui-

toare, chiar dacă poate fi capabil să vorbească despre ea pe 

baza Cuvântului lui Dumnezeu și a mijloacelor despre care a 

citit sau auzit de la copiii lui Dumnezeu, care au vorbit sau 

scris despre acest subiect. 

Aș vrea să duc această idee mai departe și să demon-

strez necesitatea cercetării de sine în privința credinței: ori-

cine ai fi, atunci când citești sau auzi citite aceste lucruri, în-

trebarea care ți se pune este aceasta: Ce spui despre propria 

persoană? Ești un credincios adevărat sau nu? Vino și adu-ți 

răspunsul înaintea unui Dumnezeu care știe totul. Vino și cer-

cetează-te îndeaproape, examinează-ți viața. Iată care sunt 

motivele pentru care trebuie să faci această cercetare:  

În primul rând, în acest moment ești fie un copil al lui 

Dumnezeu sau un copil al Satanei. Nu pot fi simultan în am-

bele situații, nici nu poți fi neutru, căci nu există a treia op-

țiune. Imprimă clar acest gând în inima ta, indiferent cât de 

deosebit sau cât de disprețuit ai crede că ești, oricât de bine-

cuvântat sau ticălos te vezi. Oare nu merită tot efortul de a 

te cerceta pentru a vedea cine ești? Ar trebui ca omul să fie 

nepăsător într-un subiect atât de important? Ar trebui să re-

flectăm la sfârșitul fecioarelor neînțelepte, care nu au luat în 

considerare această practică a cercetării de sine. 



CERCETEAZĂ-ȚI CREDINȚA  |  À BRAKEL  23 

În al doilea rând, nu toți cei botezați și nici toți cei care 

vin la biserică ori iau parte la Cina Domnului sunt credincioși 

adevărați. Da, doar puțini și de departe o minoritate dintre 

ei sunt adevărații credincioși aflați pe calea către fericirea 

veșnică. Gândește-te la o mulțime de oameni, ca una pe care 

o găsești în piață, unde oamenii pot fi văzuți amestecându-

se ca niște furnici într-un mușuroi, și așa vei găsi mulțimi de 

oameni care umplu bisericile. Totuși, când faci aceasta, gân-

dește-te la următoarele lucruri: Simon, vrăjitorul, fusese bo-

tezat (F.A. 8:13); oaspetele fără haină de nuntă a stat așezat 

o vreme la masă (Matei 22:11);  jumătate dintre fecioare erau 

neînțelepte (Matei 25:2). Puțini sunt cei aleși (Matei 20:16). 

Puțini sunt cei care intră pe poarta cea strâmtă și merg pe 

calea îngustă, în timp ce mulți sunt cei care merg pe calea 

lată și care aleargă către condamnarea lor intrând pe poarta 

cea lată (Matei 7:13-14). Astfel, îți vine rândul să răspunzi la 

întrebare: N-ar trebui să te întrebi care este nădejdea ta? 

„Nu cumva sunt eu, Doamne?” (Matei 26:22); „Nu cumva 

sunt eu, Învățătorule?” (v. 25). 

În al treilea rând, este un lucru foarte dăunător să ne-

glijezi cercetarea de sine și testarea propriei inimi. O astfel de 

neglijență îi ține pe mulți oameni captivi în somnul nepăsă-

rii. Ea îi determină să piardă vremea. Ea face mijloacele ha-

rului inutile și neputincioase. Ea împietrește inima împo-

triva tuturor avertismentelor și a judecăților lui Dumnezeu. 
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Îl ține rob față de lume și păcat. Da, ea este cheia prin care 

el încuie Raiul și descuie Iadul pentru sine. 

În al patrulea rând, cercetarea de sine este foarte bene-

fică. Ea îl face pe cel care o practică să devină conștient de 

relele care locuiesc în inima lui. Ea îl face să cunoască drep-

tatea răzbunătoare a lui Dumnezeu. Ea îl face preocupat, în-

fricoșat și nedumerit cu privire la propria soartă. Ea îl deter-

mină să alerge la Isus spre îndreptățire6 și sfințire.7 Ea îl face 

pe om să fie serios în inima lui. Dacă el vede harul, lumina, 

viața și credința, nu poate fi descrisă bucuria ce rezultă în 

inimă și efectul ei dătător de putere! Ea îi furnizează repetat 

curaj acelui om, căci el capătă mai multă libertate în rugă-

ciune și cunoaște căile prin care Dumnezeu tratează sufle-

tele. Ea îi înveselește inima și are o influență sfințitoare asu-

pra tuturor acțiunilor sale. „Oricine are nădejdea aceasta în 

El, se curăță, după cum El este curat” (1 Ioan 3:3). 

În al cincilea rând, neglijarea acestei cercetări de sine 

din cauza leneviei, descurajării sau disperării îi fură omului 

toată mângâierea și bucuria, îi împiedică creșterea spirituală 

și Îi refuză lui Dumnezeu cinstea care I se cuvine. De aceea, 

 
6 Îndreptățirea (justificarea) este un act al harului fără plată al lui Dumnezeu, prin care El 

ne iartă toate păcatele (Rom. 3:24; Efes. 1:7) și ne acceptă ca neprihăniți înaintea Lui (2 
Cor. 5:21) doar pe baza faptului că neprihănirea lui Hristos ne-a fost pusă în cont (Rom. 
5:19) și am primit-o doar prin credință (Gal. 2:16; Filip. 3:9). (Spurgeon’s Catechism, Q. 

32). Vedeți revista Vestitorul Evangheliei Harului nr. 1, Justificarea; disponibilă în limba 
română la Asociația MAGNA GRATIA. 
7 Sfințirea este lucrarea Duhului lui Dumnezeu prin care suntem înnoiți în întreaga ființă 

după chipul lui Dumnezeu și făcuți capabili să murim tot mai mult față de păcat și să trăim 
tot mai mult în neprihănire. (Spurgeon’s Catechism, Q. 34). 
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cercetează-te frecvent și dă cât de des poți un răspuns satis-

făcător la această întrebare: „Simone... Mă iubești?” (Ioan 

21:17). 

Aceasta asta este și porunca expresă a lui Dumnezeu și, 

oricine o neglijează, nu se supune voii Lui, fiind neascultător 

față de Domnul. Cum poate un astfel de om să prospere? „Să 

luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm” (Plâng. 

3:40); „Veniți-vă în fire și cercetați-vă, neam fără rușine” 

(Țef. 2:1); „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși” (1 Cor. 

11:28); „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe 

voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este 

în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați” (2 Cor. 13:5). Su-

pune-te sfatului și poruncii lui Dumnezeu, și îți va fi bine. 

În al șaselea rând, este posibil ca omul să ajungă la cu-

noașterea stării sale spirituale, să știe dacă este în legământul 

harului8 cu Dumnezeu și dacă este credincios sau nu. Dacă ne 

imaginăm că acest lucru ar fi imposibil, aceasta ar determina 

un declin în preocuparea serioasă pentru situația spirituală și, 

de aceea, doresc să spun că este posibil ca omul să-și cunoască 

starea. Mireasa știa că Isus era al ei: „Preaiubitul meu este al 

meu, și eu sunt a lui” (Cânt. 2:16). „Știu că Răscumpărătorul 

meu este viu” (Iov 19:25); „...vei ști astfel că Eu sunt Domnul, 

Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov” 

 
8 Legământul harului – planul de răscumpărare bun și veșnic al lui Dumnezeu, conceput 
dinainte de creația lumii, anunțat pentru prima dată în Geneza 3:15, revelat progresiv în 

istorie, împlinit în Persoana și lucrarea lui Isus Hristos, și aplicat/însușit prin credința în 
El. 
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(Isaia 60:16). „Căci sunt bine încredințat” etc. (Rom. 8:38). 

„Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dum-

nezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dum-

nezeu prin harul Său” (1 Cor. 2:12). „Am fost răstignit împre-

ună cu Hristos, și trăiesc” (Gal. 2:20). 

 Astfel, trebuie observat că este posibil ca o persoană 

să fie sigură de mântuirea ei. De aceea, străduiește-te să obții 

această siguranță. Tot așa, este posibil ca un om firesc să fie 

convins de faptul că este în starea sa neregenerată. 

În al șaptelea rând, chiar dacă este posibil ca omul să 

ajungă la această conștientizare prin harul Duhului Sfânt, nu 

toți fac acest lucru. Mii de oameni vor merge în Iad, imagi-

nându-și că vor ajunge în Rai. De asemenea, vor fi mulți care 

vor intra în Rai, oameni care s-au temut că nu vor ajunge 

acolo. Chiar și cei care par să fie puternici pot să ajungă de 

îndată slabi și să alunece în întuneric. „Când îmi mergea 

bine, ziceam: ‚Nu mă voi clătina niciodată!’ Doamne, prin 

bunăvoința Ta mă așezasei pe un munte tare... dar Ți-ai as-

cuns Fața, și m-am tulburat” (Ps. 30:6-7). 

În unii oameni părtași ai legământului harului există 

încă mult întuneric, așa că ei nu au o percepție clară asupra 

a ceea ce constituie lumina și viața. Chiar dacă ei cunosc 

acest lucru când nu se gândesc la ei înșiși și ar fi capabili să 

facă deosebirea clară în ceea ce-i privește pe alții, totuși le 

lipsește suficientă lumină pentru a observa aceste haruri în 
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ei înșiși. Mai mult, în ei rămâne atât de mult din omul cel 

vechi, lucru asupra căruia ei se concentrează până acolo în-

cât își pun întrebări dacă acesta poate coexista cu harul, așa 

că ei trăiesc între nădejde și frică. De aceea, ei sunt niște bi-

ete ființe, chiar dacă se află în posesia harului. Alții au opinii 

bune despre ei înșiși, dar se înșeală amarnic. „Este un neam 

de oameni care se crede curat, și totuși, nu este spălat de 

întinăciunea lui” (Prov. 30:12). De aceea, gândește-te la cât 

de necesar este să ne cercetăm inimile și să le examinăm 

pentru a vedea cine și în ce stare suntem. 

*  *  * 

Fragment din The Christian’s Reasonable Service, Vol. 2,                            

Reformation Heritage Books, 307-310; www.heritagebooks.org;                    

folosit cu permisiune. 

*  *  * 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711): teolog olandez și important re-

prezentant al celei de-a doua reforme olandeze; s-a născut la Le-

euwarden, Olanda. 

*  *  * 

Dacă nu te cercetezi în inima ta, ai putea să te așezi și să 

spui, ‚da, totul este bine’. Totuși, procedând astfel, ai pu-

tea să hrănești în duhul tău o pace care va sfârși odată cu 

pierzarea ta finală, și ai putea să nu îți deschizi niciodată 

ochii pentru a vedea amăgirea decât atunci când îi vei ri-

dica în Iad. – Charles H. Spurgeon 

La ce îi va folosi omului să audă că Hristos a fost trimis 

pentru a-l răscumpăra pe păcătos sau că a fost plătită o 
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răscumpărare, că păcatul poate fi iertat, că Iadul poate fi 

evitat, că se poate ajunge în cer, cu condiția credinței, și 

să nu știe dacă are un har atât de avantajos în inima lui? 

Ce mângâiere am putea avea în Hristos, în patima Sa me-

ritorie, în învierea și înălțarea Lui triumfătoare, în mijlo-

cirea Lui convingătoare, dacă nu știm, prin credință, că 

suntem uniți cu El? Dacă putem găsi acest har în sufletele 

noastre, ce bucurie negrăită rezultă de-aici! Ca un Împă-

rat, Hristos îmi va proteja sufletul; ca un Preot, El a ispă-

șit păcatele mele; și ca un Profet, Hristos va îndepărta 

neștiința mea. Sufletul meu a fost în mintea Lui când s-a 

aflat pe cruce, grijile mele sunt în pieptul Lui acum, în cer, 

iar numele meu este scris în cartea supușilor Lui. – Step-

hen Charnock 
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O EPOCĂ A PERICOLELOR                         

SPIRITUALE 

J. C. Ryle (1816-1900) 

 

Trăim într-o epocă a pericolelor spirituale speciale. 

Probabil că niciodată de la începutul lumii nu au existat ava-

lanșe atât de mari de simple pretenții exterioare ale religiei, 

cum vedem în zilele noastre. O proporție dureros de mare a 

congregațiilor [din țara noastră] este formată din oameni 

neconvertiți, care nu cunosc religia inimii, nici n-au venit 

vreodată la Masa Domnului și nici nu Îl mărturisesc pe Hris-

tos în viețile lor zilnice. Mai apoi, mulți dintre cei care 

aleargă mereu după predicatori și se îngrămădesc să asculte 

predici speciale nu sunt mai buni decât niște tobe seci și de-

cât niște chimvale zăngănitoare, fiind lipsiți de cea mai mică 

fărâmă de creștinism viu, adevărat. Pilda Semănătorului își 

primește continuu ilustrații vii și dureroase. În orice loc ai 

privi, vei vedea din abundență ascultători ai Evangheliei pre-

cum semințele căzute pe pământ bătătorit, cele căzute pe pă-

mânt stâncos și cele înecate de spini și mărăcini. 

Mă tem că viața multor pretinși religioși din această 

vreme nu este cu nimic mai bună decât un curs continuu de 

beție spirituală. Acești oameni tânjesc într-un fel morbid după 

distracție proaspătă, și par să le pese prea puțin ce anume pri-

mesc, doar să primească ceva. Orice predicare li se pare la fel, 
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și par să fie incapabili să vadă diferențele, atâta vreme cât li 

se pare original, le gâdilă urechile și pot să stea ascunși într-o 

mulțime. Cel mai rău lucru este că există sute de credincioși 

proaspeți, încă slabi în credința lor, care sunt atât de infectați 

de aceeași atracție după lucruri ce incită simțurile, încât ei 

cred că este o datorie să umble neîncetat după așa ceva. 

Aproape insensibili față de ei înșiși, aceștia își însușesc un fel 

de creștinism sentimental, senzațional și isteric, până acolo 

încât nu sunt niciodată mulțumiți cu „cărările vechi” ci, ase-

menea atenienilor, aleargă mereu după ceva nou (F.A. 17:21). 

A devenit aproape o raritate să vezi un proaspăt credincios 

caracterizat de o gândire calmă, fără a se arăta ghiftuit teolo-

gic, încrezător în sine și mândru, fiind mai degrabă dispus să 

îi învețe pe alții decât să învețe să fie mulțumit cu un efort 

zilnic și statornic de a crește în asemănarea cu Hristos și de a 

face lucrarea lui Hristos în liniște și neostentativ. Mult prea 

mulți tineri credincioși arată ce rădăcini firave au și cât de 

puțină cunoștință se află în inimile lor, și fac aceasta prin mult 

zgomot, neînfrânare și o dispoziție bolnavă de a-i contrazice 

și zdrobi pe creștinii mai bătrâni, manifestând o încredere 

bolnavă în propria înțelepciune, de altfel una închipuită! Ar fi 

bine ca astfel de oameni să nu o sfârșească – după ce au fost 

purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură – alătu-

rându-se unor secte înguste și puse pe condamnarea altora, 

sau îmbrățișând unele erezii iraționale, bine croșetate pentru 

a le anihila simțurile. Cu siguranță că există o mare nevoie 
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pentru cercetarea de sine în vremuri ca acestea. Când privim 

în jurul nostru, am putea să ne întrebăm foarte bine: „Ce să 

facem pentru binele sufletelor noastre?” 

În încercarea de a răspunde acestei întrebări, cred că 

cel mai scurt plan ar fi acela de a sugera o listă de subiecte 

pentru cercetarea de sine pe care să le parcurgem unul câte 

unul, în ordine. Procedând astfel, nădăjduiesc că acest articol 

va cădea în mâinile unuia dintre acești oameni. Îl invit pe 

fiecare cititor să mi se alăture într-o cercetare de sine liniș-

tită, vreme de câteva minute. Doresc să îmi vorbesc mie, dar 

să îți vorbesc și ție. Nu mă apropii de tine ca un dușman, ci 

ca un prieten. „Dorința inimii mele și rugăciunea mea către 

Dumnezeu pentru Israeliți [și pentru voi], este să fie mântu-

iți” (Rom. 10:1). Suportă-mă dacă voi spune lucruri care, la 

prima vedere, par aspre și severe. Crede-mă, acela care îți 

spune adevărul pe față îți este cel mai bun prieten. 

De aceea, în primul rând aș pune următoarea întrebare: 

Ne gândim noi vreodată cu adevărat la sufletele noastre? Mă 

tem că mii de oameni nu pot să răspundă satisfăcător la 

această întrebare. Ei nu îi conferă subiectului religiei niciun 

loc în gândurile lor. De la începutul anului și până la sfârșit, 

ei sunt absorbiți de umblarea după afaceri, plăceri, politică, 

bani sau tot felul de pasiuni. Moartea, judecata, veșnicia, Ra-

iul, Iadul și lumea ce vine nu sunt subiecte luate în conside-

rare de ei. Acești oameni trăiesc ca și cum nu ar muri nicio-

dată, nu ar învia niciodată, nici nu vor sta înaintea tronului 
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de judecată al lui Dumnezeu sau să primească vreo sentință 

veșnică! Ei nu se împotrivesc deschis religiei, căci nici măcar 

nu s-au gândit suficient dacă și cum să facă acest lucru. Tot 

ce fac ei este să bea, să mănânce, să doarmă, să câștige și să 

cheltuie bani, ca și cum religia ar fi o simplă ficțiune, nu o 

realitate. Ei nu sunt nici papistași, nici socinieni9, nici pă-

gâni,10 nici din biserica de sus, biserica de jos sau biserica 

mare.11 Ei nu sunt nimic, și nu se necăjesc să își formeze opi-

nii. Nici nu poate fi imaginată o modalitate de a trăi mai ira-

țională și lipsită de simțiri. Ei nu pretind nici măcar că se 

gândesc la aceasta. Ei nu se gândesc niciodată la Dumnezeu, 

decât dacă sunt înfricoșați pentru câteva minute de apariția 

bolii, a morții în familiile lor sau în cazul unui accident. În 

afara unor astfel de momente de întrerupere, ei par să ignore 

religia cu totul și să meargă pe calea lor – reci și netulburați 

– ca și cum n-ar exista nimic vrednic la care să se gândească 

cu excepția acestei lumi. 

Este greu să îți imaginezi o viață mai nevrednică pentru 

o ființă nemuritoare decât cea pe care tocmai am descris-o, 

căci aceasta îl coboară pe om la nivelul unui animal. Totuși, 

aceasta este, literalmente și în realitate, viața a mulțimi de oa-

meni din țara noastră, și, pe măsură ce ei trec în nemurire, 

 
9 socinieni – membri ai sectei fondată de Faustus Socinus. 
10 păgâni – atei. 
11 biserica de sus… jos... mare – trei părți ale Bisericii Anglicane din perioada de mijloc a 
secolului al 19-lea. Biserica de sus îi cuprindea pe anglo-catolici, cea de jos îi conținea pe 

evanghelici, iar cea largă era constituită din cei a căror abordare față de doctrină și închi-
nare era mai tolerantă și mai liberală decât a celorlalte două grupuri. 
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locul lor este luat de alte mulțimi asemenea lor. Fără îndoială, 

peisajul este oribil, tulburător și chiar revoltător, dar, din ne-

fericire, este unul cât se poate de adevărat. În fiecare oraș 

mai mare, în fiecare piață, la fiecare bursă, în fiecare club, 

vei vedea specimene ale acestei clase oameni numărând 

mulțimi întregi – oameni care se gândesc la orice lucru de 

sub soare cu excepția singurului lucru necesar: mântuirea 

sufletului lor. Asemenea evreilor din vechime, ei nu se gân-

desc la căile lor, nu „iau aminte la Mine... nu se gândesc la ce 

li se va întâmpla... căci ei nu știu că fac rău cu aceasta” (Isaia 

1:3; Hagai 1:7; Deut. 32:29; Ecl. 5:1). La fel ca Galion, nu le 

pasă de niciunul dintre aceste lucruri, căci niciunul nu le stă 

în cale (F.A. 18:17). Dacă prosperă în această lume, se îmbo-

gățesc și au succes în viață, ei sunt lăudați și admirați de con-

temporanii lor. Nimic nu are succes [în Anglia] precum suc-

cesul! Dar aceste lucruri nu pot trăi veșnic. Ei vor trebui să 

moară și să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui 

Dumnezeu, și ce se va întâmpla cu ei? Când există în țara 

noastră un grup atât de mare de astfel de oameni, niciun ci-

titor nu trebuie să se mire că îl întreb dacă aparține acestui 

grup sau nu. Dacă da, ar trebui să pui un semn pe pragul ușii 

tale, așa cum se obișnuia să se pună în fața casei lovită de 

ciumă în urmă cu două secole, iar semnul acesta să spună: 

„Doamne, ai milă de noi”. Privește la clasa de oameni pe care 

tocmai ce am descris-o, apoi cercetează-ți sufletul. 
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În al doilea rând, aș vrea să ne întrebăm dacă facem 

ceva concret pentru sufletele noastre. În țara noastră există 

mulți oameni care se gândesc ocazional la religie dar, din ne-

fericire, ei nu trec niciodată de stadiul gândurilor. După o 

predică ce i-a deranjat, după o înmormântare, sub presiunea 

bolii, într-o duminică seara, când lucrurile merg rău în fami-

liile lor, când întâlnesc un exemplu deosebit al unui creștin 

sau când le cade în mână o carte sau o broșură religioasă 

atractivă, ei se gândesc pentru o vreme și chiar discută în-

trucâtva despre religie, într-o modalitate vagă. Totuși, ei se 

opresc acolo ca și cum simplele gânduri sau vorbe ar fi sufi-

ciente ca să îi mântuiască. Ei întotdeauna doresc, intențio-

nează, își propun, sunt hotărâți, și ne spun că ei „știu” ce este 

drept și „speră” să fie găsiți neprihăniți în final, dar nu trec 

niciodată la acțiune. Nu vei vedea nicio separare concretă de 

slujirea lumii și a păcatului, nicio purtare a crucii și nicio 

umblare după Hristos, nicio acțiune practică în creștinismul 

lor. Viața lor este petrecută jucând rolul fiului din pilda Dom-

nului nostru, căruia tatăl i-a spus: „du-te astăzi de lucrează 

în via mea!... fiul acesta a răspuns: ,Mă duc, doamne!’ Și nu 

s-a dus” (Matei 21:28-30). Ei sunt ca aceia pe care Ezechiel 

îi descrie, cărora le plăcea predicarea lui, dar care nu practi-

cau niciodată ceea ce el îi învăța: „și vin cu grămada la tine, 

stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar 

nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu 

inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca 
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un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe 

coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc” 

(Ezec. 33:31-32). În vremuri ca acestea, când auzirea și gân-

durile lipsite de acțiune sunt lucruri atât de răspândite, ni-

meni nu se poate mira că insist asupra oamenilor în ce pri-

vește nevoia absolută a cercetării de sine. De aceea, îl voi în-

treba din nou pe cititorul meu: „Ce  faci pentru binele sufle-

tului tău?” 

În al treilea rând, aș vrea să ne punem întrebarea dacă 

ne mulțumim conștiințele cu o simplă religie formală. Nenu-

mărați oameni din țara noastră naufragiază chiar în această 

vreme lovindu-se de această stâncă. Asemenea fariseilor din 

vechime, ei pun mare preț pe lucrurile exterioare ale crești-

nismului, în timp ce neglijează complet aspectele interioare 

și spirituale. Ei sunt grijulii să participe la toate slujirile la 

locul de închinare și țin cu regularitate toate formele și rân-

duielile. Ei nu sunt niciodată absenți de la părtășie, când este 

administrată Cina Domnului… Ei sunt adesea dedicați bise-

ricii, sectei sau congregației lor, și sunt gata să se lupte cu 

oricine nu este de acord cu ei. Totuși, în toată această vreme, 

în inima lor nu există niciun fel de religie. Oricine îi cunoaște 

îndeaproape poate să vadă chiar și cu o jumătate de ochi că 

dorințele lor sunt ațintite către lucrurile de jos, nu către cele 

de sus, și că acești oameni încearcă să compenseze absența 

creștinismului interior printr-o cantitate excesivă de forme 

exterioare. Această religie formală nu le face niciun bine 
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real. Ei nu sunt satisfăcuți. Întrucât au început cu lucrurile 

greșite și pentru că pun pe primul plan aspectele exterioare, 

ei nu cunosc nimic din bucuria și pacea interioară duhovni-

cească, așa că își petrec viețile într-o luptă constantă, fiind 

conștienți în taină că există ceva greșit în ei, dar nu știu ce 

anume. La urma urmei, ei pot trece de la un stadiu al forma-

lismului la altul până când, în disperare, se prăbușesc fatal 

și cad într-o gândire papistașă!  

Când pretinșii creștini de acest fel sunt atât de nume-

roși, nimeni nu trebuie să se mire de ce insist asupra impor-

tanței copleșitoare a cercetării atente a inimii. Dacă iubești 

viața, nu te lăsa mulțumit cu coaja și carcasa religiei. Amin-

tește-ți de cuvintele Mântuitorului nostru despre formaliștii 

evrei din vremea Sa: „Norodul acesta se apropie de Mine cu 

gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de 

Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște 

porunci omenești” (Matei 15:8-9). Pentru ca sufletele noas-

tre să ajungă la cer, este nevoie de mai mult decât să mergem 

cu sârguință la biserică și să primim Cina Domnului. Mijloa-

cele harului și aspectele formale ale religiei sunt utile în felul 

lor, iar Dumnezeu rareori face vreun lucru pentru Biserica 

Lui fără acestea. Totuși, trebuie să ne păzim ca nu cumva să 

naufragiem chiar lovindu-ne de farul care, altfel, ne ajută 

arătându-ne calea către port. De aceea, întreb din nou: „Ce 

faci pentru binele sufletului tău?” 
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În al patrulea rând, aș vrea să ne întrebăm dacă am pri-

mit cu adevărat iertarea păcatelor noastre. Cred că sunt puține 

persoane care își imaginează că pot respinge adevărul că sunt 

niște păcătoși. Probabil că unii ar spune că ei nu sunt atât de 

răi pe cât sunt mulți alții, și că n-au fost atât de stricați în pă-

catele lor. Dar repet, puțini ar fi cei care să pretindă că ei au 

trăit întotdeauna ca niște îngeri fără să facă, să spună sau să 

gândească vreodată un singur lucru greșit în toate zilele vie-

ților lor. Pe scurt, noi toți trebuie să mărturisim că suntem, 

mai mult sau mai puțin, păcătoși, și, ca atare, suntem vinovați 

înaintea lui Dumnezeu. Fiind vinovați, trebuie să fim fie ier-

tați, fie pierduți și condamnați pe veci în ziua de apoi. 

Slava religiei creștine este că ea ne oferă exact iertarea 

de care avem nevoie – completă, fără plată, perfectă și veș-

nică… Această iertare a păcatelor a fost procurată pentru noi 

de Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hris-

tos. El a procurat pentru noi această iertare prin venirea Sa 

în lume ca să fie Mântuitorul nostru, și prin viața, moartea 

și învierea Lui ca Substitut al nostru. El obținut-o pentru noi 

cu prețul sângelui Său vrednic, suferind în locul nostru pe 

cruce și satisfăcând dreptatea lui Dumnezeu pentru păcatele 

noastre. Dar această iertare – oricât este ea de măreață, com-

pletă și glorioasă – nu devine proprietatea fiecărui om în 

mod automat. Nu este un privilegiu ca fiecare membru al Bi-

sericii să intre în posesia ei doar pe baza acestei calități. Ier-
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tarea este un lucru pe care fiecare individ trebuie să îl pri-

mească pentru sine, prin credință personală, pe care trebuie 

să îl apuce prin credință, să și-l aplice prin credință, să îl facă 

să fie al lui prin credință, altfel, în ceea ce îl privește, moar-

tea lui Hristos nu îi este de niciun folos. „Cine crede în Fiul, 

are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, 

ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). Nu 

există condiții imaginabile care să fie mai simple și mai po-

trivite pentru om… Ceea ce se cere este doar credința, și cre-

dința nu este altceva decât încrederea smerită, din inimă, a 

sufletului care dorește să fie mântuit. Isus poate și este dor-

nic să mântuiască, dar omul trebuie să vină la El și să creadă. 

Toți cei care cred sunt imediat îndreptățiți și iertați, dar nu 

există iertare fără a crede. 

Și cred că tocmai în acest aspect mulțimi de oameni 

[pretinși creștini] eșuează și se află în pericolul iminent de a 

fi pierduți pe veci. Ei știu că nu există nicio iertare a păcatu-

lui fără Isus Hristos. Ei îți pot spune că nu există niciun Mân-

tuitor al păcătoșilor, niciun Răscumpărător, niciun Mijloci-

tor decât Acela care s-a născut din fecioara Maria, care a fost 

răstignit în timpul lui Ponțiu Pilat, care a murit și a fost în-

gropat. Dar aici se opresc ei, și nu merg mai departe! Ei nu 

ajung niciodată în punctul în care să Îl apuce pe Hristos prin 

credință și să devină una cu Hristos așa încât Hristos să lo-

cuiască în ei. Ei pot spune că El este un mântuitor, dar nu 
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„Mântuitorul meu”. El este un răscumpărător, dar nu „Răs-

cumpărătorul meu”. El este un preot, dar nu este „Preotul 

meu”. El este un apărător, dar nu este „Apărătorul meu”. De 

aceea, ei trăiesc și mor fără a fi iertați. Nu mă miră că Martin 

Luther a spus: „mulți pier pentru că nu pot folosi pronumele 

posesiv”.12 Odată ce vedem că aceasta este starea multora 

dintre oamenii vremurilor noastre, nimeni nu trebuie să se 

mire că îi întreb pe oameni dacă au primit cu adevărat ierta-

rea păcatelor. O creștină deosebită spunea cândva, în anii 

bătrâneții ei: „începutul vieții veșnice în sufletul meu a fost 

o conversație pe care am avut-o cu un bătrân care a venit să 

îl viziteze pe tatăl meu, pe când eram o copilă. El m-a luat de 

mână într-o zi și mi-a spus, ‚draga mea copilă, viața mea se 

apropie de sfârșit, și probabil că vei trăi mulți ani după ce eu 

voi muri. Dar nu uita niciodată două lucruri. Unul este că 

poți avea păcatele iertate câtă vreme te afli în viață. Celălalt 

este că poți ști și poți simți că ești iertată’. Îi mulțumesc lui 

Dumnezeu că n-am uitat niciodată aceste cuvinte ale lui”… 

De aceea, te întreb și eu din nou: în chestiunea iertării păca-

telor, „Ce faci spre binele sufletului tău?” 

În al cincilea rând, aș întreba acum dacă cunoaștem 

ceva din ce înseamnă experiența convertirii. Fără convertire 

nu există mântuire. „Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu 

și nu vă veți face ca niște copilași, cu nici un chip nu veți 

intra în Împărăția cerurilor… dacă un om nu se naște din 

 
12 Nu se cunoaște sursa acestui citat. 
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nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu… Dacă n-are 

cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui…  dacă este cineva în 

Hristos, este o făptură nouă” (Matei 18:3; Ioan 3:3; Rom.  

8:9; 2 Cor. 5:17). Prin natura noastră, noi suntem atât de 

slabi, atât de lumești, cu o gândire atât de pământească, atât 

de înclinați către păcat, încât, fără o schimbare profundă, nu 

putem să Îl slujim pe Dumnezeu în această viață și nu ne pu-

tem bucura de El după moarte. Asemenea rațelor care, ime-

diat ce au clocit, se duc natural la apă, tot așa copiii, imediat 

ce pot face ceva, se dedau egoismului, minciunii și înșelăciu-

nii.  

Nimeni nu se roagă și nu Îl iubește pe Dumnezeu decât 

dacă este învățat [supranatural]. Bogați sau săraci, educați 

sau oameni simpli, noi toți avem nevoie de o schimbare com-

pletă, o schimbare care este slujba specială a Duhului Sfânt. 

Indiferent cum ai denumi-o – naștere din nou, regenerare, în-

noire, creație nouă, înviere, pocăință – trebuie să avem parte 

de aceasta experiență dacă vrem să fim vreodată mântuiți. Iar 

dacă suntem părtași acestui lucru, el se va vedea. 

Conștientizarea păcatului și ura profundă față de el, 

credința în Hristos și dragostea față de El, bucuria în sfințe-

nie și tânjirea după mai multă sfințenie, iubirea față de po-

porul lui Dumnezeu și dezgustul față de lucrurile lumii – 

acestea sunt semnele și dovezile care însoțesc constant mân-

tuirea.  
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Mă tem că mulți oameni din jurul nostru nu trăiesc ni-

mic din această experiență. În limbajul Scripturii, ei sunt 

morți, adormiți, orbi și nepotriviți pentru Împărăția lui 

Dumnezeu. Probabil că ani la rândul, ei tot repetă cuvintele 

Crezului,13 „Cred în Duhul Sfânt...”, dar sunt complet igno-

ranți față de acțiunile Lui care schimbă omul interior. Uneori 

ei se flatează imaginându-și că sunt născuți din nou doar 

pentru că au fost botezați, merg la biserică și primesc Cina 

Domnului, pe când în tot acest timp ei sunt total lipsiți de 

semnele nașterii din nou, așa cum le descrie Ioan în prima 

lui epistolă. Cuvintele Scripturii sunt clare și simple: „dacă 

nu vă veți întoarce la Dumnezeu... cu niciun chip nu veți in-

tra în Împărăția cerurilor” (Matei 18:3). În astfel de vremuri, 

niciun cititor nu trebuie să se mire că insist asupra subiectu-

lui convertirii sufletelor oamenilor. Fără îndoială că există o 

mulțime de false convertiri în vremuri de agitație religioasă 

ca aceasta. Totuși, monezile false nu dovedesc că nu ar exista 

bani buni, ci mai degrabă ele sunt semnul că există bani cu-

rați care sunt valoroși și vrednici de imitare. Ipocriții și falșii 

credincioși sunt dovada indirectă că există har real printre 

oameni. De aceea, haideți să ne cercetăm inimile și să vedem 

care este starea lor. Întreb și acum, în ce privește converti-

rea: „Ce faci pentru binele sufletului tău?” 

 
13 Crezul Apostolic – mărturisire de credință timpurie a Bisericii (sec. II-IV), folosită pre-

ponderent în congregațiile din partea de apus a Europei; probabil că nu a fost scrisă de 
apostoli, dar a fost considerată în armonie cu învățătura apostolică. 
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Fragment din Practical Religion: Being Plain Papers on the Daily                   

Duties, Experience, Dangers, and Privileges of Professing Christians 

(London: Charles Murray, 1900), p. 3-9. 

*  *  * 

J. C. Ryle (1816-1900): episcop în Biserica Anglicană; s-a născut 

la Macclesfield, Cheshire County, Anglia. 

*  *  * 

Această cercetare de sine este o analiză precisă și pro-

fundă în ființa omului, o cântărire precisă a stării în care 

se află înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul este regula aces-

tei cercetări de sine, o oglindă în care putem vedea voia 

lui Dumnezeu. Examinatorul este conștiința, adică 

oglinda în care vedem viețile, acțiunile și dorințele inimi-

lor noastre, și care, cu ajutorul Cuvântului, disecă și des-

chide sufletul față de sine. – Stephen Charnock 

Ca oricare alt lucru din Biblie, este cert că, fără sfințenie, 

nimeni nu Îl va vedea pe Domnul (Evrei 12:14). La fel de 

sigur este că sfințenia este rodul invariabil al credinței 

mântuitoare, testul real al regenerării, singura dovadă să-

nătoasă a harului care locuiește în noi și consecința certă 

a unirii vii cu Hristos. – J. C. Ryle 
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O CHEMARE LA                                   

CERCETARE DE SINE 

Arthur W. Pink (1886-1952) 

 

Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui 

Dumnezeu. (Evrei 12:15) 

 

Aceasta este o chemare la cercetare: mai întâi, la cer-

cetare de sine. Forța ei imediată derivă din cuvintele de în-

cheiere ale versetului anterior, unde este făcută afirmația so-

lemnă și pătrunzătoare că, „fără [sfințire] nimeni nu-L va 

vedea pe Domnul”. Indiferent dacă mă aflu în părtășie cu po-

porul lui Dumnezeu, dacă sunt membru într-o biserică bi-

blică, dacă particip regulat la mijloacele harului, dacă sunt 

un credincios hotărât în toate doctrinele Cuvântului, totuși, 

dacă n-am fost niciodată sfințit de Duhul lui Dumnezeu, dacă 

nu cultiv sfințenia practică într-un mod sârguincios, atât în 

inimă cât și în viață, atunci nu voi intra niciodată în Rai și 

nu mă voi bucura niciodată de priveliștea glorioasă a cerului. 

De aici rezultă relevanța și urgența acestui îndemn: „Luați 

seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumne-

zeu”. În joc se află de departe lucruri prea importante ca să 

rămânem într-o stare de incertitudine în această chestiune 

vitală, și numai religiosul ușuratic va ignora acest îndemn 

imperativ. 
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Chemarea la cercetarea atentă de sine își capătă ur-

gența din marele pericol al amăgirii de sine. Păcatul întunecă 

mintea, așa că omul este incapabil să își perceapă starea 

reală înaintea lui Dumnezeu. Satana a orbit „mintea necre-

dincioasă” (2 Cor. 4:4). Mândria adânc înrădăcinată în ini-

mile noastre ne determină să credem ce este cel mai bine 

despre noi înșine, așa că, dacă în inimă se ridică o întrebare, 

suntem constant înclinați să ne găsim scuze. Prin natura 

noastră, suntem posedați de un duh de lenevie, așa încât nu 

avem dispoziția de a trudi la acea cercetare reală de sine, așa 

cum suntem chemați. Astfel, majoritatea vastă a pretinșilor 

religioși rămân cu o cunoaștere mentală a adevărului, cu o 

atenție îndreptată către formele și ceremoniile exterioare ale 

religiei, fiind mulțumiți cu simpla literă a unor versete pre-

cum Ioan 3:16, refuzând să își „întărească chemarea și ale-

gerea” (2 Petru 1:10). 

Dumnezeu ne-a avertizat clar în Cuvântul Lui: „Este un 

neam de oameni care se crede curat, și totuși nu este spălat 

de întinăciunea lui” (Prov. 30:12). El i-a așezat înaintea ochi-

lor noștri pe cei care spun, „Sunt bogat, m-am îmbogățit, și 

nu duc lipsă de nimic”, dar care nu știu că sunt „ticăloși, ne-

norociți, săraci, orbi și goi” (cf. Apoc. 3:17). Trebuie observat 

că acei oameni se aflau în biserică și trăiau într-o vreme când 

ultimul dintre apostoli încă nu părăsise pământul. Hristos 

ne-a spus că „mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, 

Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi 
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draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Nu-

mele Tău?” Da, ei afirmă că, „am mâncat și am băut în fața 

Ta” (Luca 13:26); și totuși El le va răspunde astfel: „Niciodată 

nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați 

fărădelege” (Matei 7:21-23). Cum ar trebui ca astfel de cuvinte 

să ne facă pe noi toți să tremurăm! Cât de potrivit este deci să 

„luăm seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui 

Dumnezeu”. Trist este că astfel de cuvinte, scrise mai întâi 

acelora care fuseseră denumiți „frați sfinți, care aveți parte de 

chemarea cerească” (3:1), ajung ca, în final, să cadă în mare 

parte asupra unor urechi care nu iau aminte la ele. 

Realitatea este că sârguința și onestitatea noastră în 

cercetarea de sine va fi dependentă în mare măsură de prețul 

pe care îl punem pe sufletele noastre și de interesul nostru 

față de lucrurile veșnice. Marea majoritate a pretinșilor creș-

tini de astăzi sunt cu mult mai ocupați de trupurile lor decât 

de sufletele lor, cu mult mai interesați de plăcerile carnale 

decât de bogățiile spirituale, cu mult mai pasionați de mân-

gâierile pământești decât de cele cerești, și umblă mai mult 

după opinia bună a semenilor lor decât după acceptarea din 

partea lui Dumnezeu. Cât de puțini devin oameni serioși, 

profund interesați să își cerceteze bine temeliile și să testeze 

fiecare centimetru al terenului pe care stau. Pentru aceștia, 

religia nu este un lucru cu care se îmbracă și se dezbracă 

după toane. Preocuparea lor majoră este unde își vor petrece 

veșnicia. Orice alt subiect din viață se prăbușește în totală 
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neimportanță în fața cercetării vii de a se asigura de faptul 

că au rădăcină serioasă în ei.  

O, cititorul meu, poți fi mulțumit cu religia superficială 

și ieftină a zilelor noastre, care ignoră total chemarea ur-

gentă a Fiului lui Dumnezeu: „Nevoiți-vă să intrați pe ușa 

cea strâmtă” (Luca 13:24)? Poți fi mulțumit cu „lucrurile 

dulci” propovăduite acum de la aproape fiecare amvon? Poți 

să mergi alături de mulțimea cea mare care pretinde că L-a 

„primit pe Hristos ca Mântuitor personal", câtă vreme nu 

vezi nicio minune a harului produsă în inimile lor, în timp 

ce Domnul însuși afirmă: „Dar strâmtă este poarta, îngustă 

este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află” (Ma-

tei 7:14)? Îndrăznești oare să depinzi de o „decizie” anume 

făcută pe când erai stârnit profund de anumite anecdote și 

povestioare care ținteau emoțiile tale? Ai în viața ta mai mult 

decât o schimbare în gândirea ta religioasă sau o reformare 

în lucrurile tale exterioare pentru a arăta că ești „o făptură 

nouă în Hristos Isus”? Te implor să nu tratezi cu ușurătate 

acest cuvânt presant: „Luați seama bine ca nimeni să nu se 

abată de la harul lui Dumnezeu”… 

„Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu” – 

aceasta este clauza care a stârnit controversa, chiar dacă în 

realitate nu există o exprimare clară în favoarea ei, căci nici 

notițele din limba greacă nu vorbesc despre așa ceva. Rădă-

cina cuvântului folosit aici și tradus ca „abată” apare de mai 

multe ori în Noul Testament, dar nicăieri nu are forța unui 
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„a cădea din”. Ea are sensul de „a-i lipsi” sau „a fi deficitar 

la”. În Romani 3:23, termenul este tradus prin expresia „sunt 

lipsiți de”, în Luca 15:14 prin „a duce lipsă”, în 2 Corinteni 

12:11 prin „a fi mai prejos”, în Matei 19:20 prin „a-i lipsi”, în 

Filipeni 4:12 ca „a fi în lipsă”, iar în Evrei 11:37 prin a fi „lipsit 

de toate”. Astfel, nu este loc pentru incertitudine în ce pri-

vește sensul acestui îndemn: „Luați seama bine ca nimeni să 

nu se abată de la – să fie lipsit, să fie deficitar, să îi lipsească 

- harul lui Dumnezeu”. 

Dar la ce se referă expresia „harul lui Dumnezeu” de 

aici? Răspunsul nu este unul ușor, căci cuvântul „har” tre-

buie privit uneori obiectiv, alteori subiectiv. În anumite pa-

saje, el se referă la favoarea necondiționată a lui Dumnezeu, 

în altele la acțiunea Sa binevoitoare în inimă, iar în altele la 

efectele produse prin acțiunea harului. În pasajul nostru, se 

pare că autorul l-a folosit mai abstract, având în vedere o 

arie mai cuprinzătoare pentru a-l aplica mai larg, mai multor 

cazuri… Mă voi strădui să arăt unele dintre cazurile diferite 

la care se aplică acest îndemn, așa cum am înțeles eu. 

„Prin expresia ‚harul lui Dumnezeu’ se are în vedere fa-

voarea bună din partea lui Dumnezeu și acceptarea în 

Hristos, așa cum este propusă și declarată în Evanghelie. 

Ea constă astfel din toate îndurările și privilegiile spiritu-

ale, manifestate în înfiere, îndreptățire, sfințire și mân-

gâiere. Aceste lucruri izvorăsc din dragostea, harul și bu-

nătatea lui Dumnezeu, manifestate în Hristos și, pentru 

că sunt efectele lor, sunt denumite ‚harul lui Dumnezeu’. 
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Obținerea și părtășia la aceste lucruri constituie ținta cre-

dinței și a mărturisirii Evangheliei de către oameni, fără 

de care ambele sunt inutile. Acesta este harul din care, în 

contextul mărturisirii Evangheliei de către oameni, ei pot 

să ‚se abată de la’, adică să se afle în situația rea față de 

care sunt avertizați”.14  

Așadar, oamenii pot „să se abată de la harul lui Dum-

nezeu”, prin a nu se supune termenilor Evangheliei. Acești 

termeni sunt respingători pentru omul firesc: sunt dezgus-

tători pentru poftele lui carnale și îi umilesc mândria. Totuși, 

majoritatea oamenilor eșuează la primul dintre aceste două 

puncte. Evanghelia îi cheamă pe păcătoși să se pocăiască, și 

ei nu pot face acest lucru cu sinceritate până nu predau ar-

mele răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeul de 

trei ori sfânt nu va ierta niciun om atâta vreme cât acest om 

este hotărât să umble după plăcerile proprii și să își continue 

viața de păcat.  

Din nou, Evanghelia îi cheamă pe păcătoși să Îl pri-

mească pe Hristos Isus ca Domn – să Îi cedeze tronul inimilor 

lor, să se plece sub toiagul Său de cârmuire. Răscumpărăto-

rul sfânt nu va mântui niciun om care nu este dornic ca Hris-

tos să stăpânească peste el (Luca 19:14). 

În al doilea rând, a „te abate de la harul lui Dumnezeu” 

înseamnă să fii satisfăcut cu ceva mai puțin decât harul divin 

 
14 John Owen, An Exposition of the Epistle to the Hebrews, ed. W. H. Goold, Vol. 24, Works 
of John Owen (Edinburgh: Johnstone and Hunter, 1854), p. 290. 
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comunicat și care stăpânește în inimă. Înseamnă să fii mul-

țumit cu un fel de religie care substituie harul lui Dumnezeu. 

Mulți oameni sunt amăgiți printr-o „formă de evlavie”, a că-

rei „putere” nu o cunosc (2 Tim. 3:5). Mulți oameni confundă 

cunoașterea mentală a adevărului cu minunea harului pro-

dusă în inimă! Mulți oameni înlocuiesc formele și ceremoni-

ile exterioare ale religiei cu cunoașterea practică a esenței 

lor! Mulți oameni confundă reformarea exterioară a vieții cu 

regenerarea divină și transformarea spirituală a sufletului! 

Vai, despre cât de mulți oameni trebuie să se spună: „El se 

hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca 

să nu-și mântuiască sufletul” (Isaia 44:20)? O, cât de puțini 

sunt cei care cunosc „harul lui Dumnezeu în adevăr” (Col. 

1:5, lit. KJV). Tu îl cunoști, cititorul meu? Îl cunoști? 

„Unii și-au păstrat un caracter admirabil în aparența vie-

ților lor, și totuși au eșuat să capete harul lui Dumnezeu 

din cauza unor păcate secrete. Ei au ajuns să se convingă 

chiar și pe ei înșiși de închipuirea lor că sunt credincioși, 

și totuși nu cunoșteau credința adevărată, pentru că nu 

aveau sfințenie interioară, ci îi permiteau unui păcat să 

stăpânească peste ei, complăcându-se în patimi nesfinte, 

și astfel, chiar dacă au fost duși la morminte ca oi, ei au 

murit cu o nădejde falsă și au ratat viața veșnică. Aceasta 

este o stare extrem de groaznică, și probabil că unii de 

aici se află în ea. Ne-ar face bine să ne însușim această 

rugăciune: ‚Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi 

inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă 

sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei’ (Ps. 139:23-
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24). Ești zelos în rugăciunea personală? Iubești citirea Bi-

bliei? Ai frica de Dumnezeu înaintea ochilor tăi? Ai cu 

adevărat părtășie cu Dumnezeu? Îl iubești cu adevărat pe 

Hristos? Pune-ți adesea aceste întrebări, căci deși noi pre-

dicăm Evanghelia fără plată a lui Isus Hristos pe cât de 

clar se poate, cred că este la fel de necesar să te îndemnăm 

la cercetarea de sine și să stârnim în tine o nerăbdare 

sfântă de a afla adevărul stării tale. Ar trebui să se ridice 

adesea în tine această întrebare: Am eu harul lui Dumne-

zeu, sau nu? Sunt o bucată de cristal asemănător diaman-

tului, dar care nu este diamant?’”.15 

În al treilea rând, mulțimi de oameni „se abat de la ha-

rul lui Dumnezeu” prin a nu persevera în folosirea mijloace-

lor exterioare. Ei sunt foarte sârguincioși și zeloși la început, 

dar la scurt timp devin nepăsători și leneși. „Există unele 

persoane care, pentru o vreme, par să se afle în posesia ha-

rului lui Dumnezeu și manifestă anumite dovezi exterioare 

că ar fi creștini, dar, în final, vine ispita, ea fiind perfect po-

trivită gusturilor lor depravate, astfel că sunt purtați de-

parte, odată cu ea. Ei ratează harul lui Dumnezeu. Ei par că 

l-ar fi obținut, dar eșuează tocmai în punctul final – ca un 

om de afaceri care face bani pentru o vreme, dar falimen-

tează tocmai la sfârșit. Ei ratează harul lui Dumnezeu ase-

menea unei săgeți trasă dintr-un arc, care merge drept către 

țintă pentru o vreme, dar, pentru că are puțină forță în ea, 

 
15 C. H. Spurgeon, „The Winnowing Fan” în The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons, 
Vol. 16 (London: Passmore & Alabaster, 1870), p. 393. 
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ratează ținta. Există unii care au alergat bine, dar ce anume 

i-a împiedicat să asculte de adevăr?”16  

În final, chiar și creștinii autentici pot să se „abată de 

la harul lui Dumnezeu” prin a nu folosi ceea ce Dumnezeu 

le-a dat deja. Lor le-a fost dată credința, dar cât de puțin o 

folosesc! Pentru ei există o plinătate infinită în Hristos, dar 

cât de puțin extrag ei din aceasta! Ei au privilegii uimitoare, 

dar le folosesc prea puțin. Lor le-a fost dată lumina, dar um-

blă prea puțin în ea. Ei ratează să vegheze și să se roage ca 

să nu cadă în ispită (Marcu 14:38). Ei eșuează să se curețe de 

toate spurcăciunea cărnii și a duhului (2 Cor. 7:1). Ei ratează 

să crească în harul și în cunoștința Domnului Isus (2 Petru 

3:18). Ei nu se păzesc de idoli (1 Ioan 5:21). Ei nu rămân ac-

tivi în dragostea lui Dumnezeu (Iuda 21). Astfel, prin aceste 

eșecuri, pacea lor este tulburată, bucuria lor este diminuată, 

mărturia lor este pătată, ceea ce aduce disciplinări frecvente 

asupra lor.  

*  *  * 

Fragment din Studies in the Scriptures, disponibilă în                                    

limba engleză la Chapel Library. 

*  *  * 

Arthur W. Pink (1886-1952): păstor, autor și învățător biblic 

itinerant; s-a născut la Nottingham, Anglia. 

 
16 Spurgeon, p. 392-393. 
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*  *  * 

Oricât de firavă și imperfectă ar fi sfințenia celor mai buni 

sfinți, ea este un lucru real și are un caracter imposibil de 

confundat, așa cum sunt sarea și lumina. Această sfințe-

nie nu este un lucru care începe și se sfârșește cu o pre-

tenție zgomotoasă, ci ea mai degrabă se va vedea decât să 

se audă. - J.C. Ryle 
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EȘTI VIU SAU MORT? 

Octavius Winslow (1808-1878) 

 

Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. (Apocalipsa 3:1) 

 

Dragul meu cititor, atunci când ai un gust și un ochi 

pentru artele plastice, ajungi ca adesea să stai uimit înaintea 

unei picturi care surprinde viața liniștită din natură, pictură 

în care, cu un geniu deosebit, artistul a ilustrat subiectul lui 

cu un efect atât de viu, încât a investit pictura sa cu toată 

căldura și puterea realității. Atât de mare este succesul ilu-

ziei și atât de intens este sentimentul produs, încât, în timp 

ce privești acea pictură, ajungi să te simți legat de pânza ei 

și ți se pare că o culoare purpurie curge din struguri și că 

parfumul răzbate din trandafiri. Și totuși, în ciuda acestei 

imagini și a strălucirii ei, ea rămâne doar o imagine statică. 

În pasajul care a condus la gândul principal din acest capitol, 

descoperim o analogie uimitoare a acestei idei. Ea este ima-

ginea unei vieți spirituale nemișcate, sau a falsei convertiri, 

desenată de mâna unui Artist divin: „Îți merge numele că 

trăiești, dar ești mort”. Această descriere a stării spirituale 

nemișcate – cu alte cuvinte, această descriere a nașterii din 

nou doar în pretenție și în aparență – este perfectă. Avem 

aici convertirea în tot ceea ce înseamnă ea, cu excepția rea-

lității ei! Aici este viața spirituală, dar este doar aparența ei. 
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Apoi este moartea spirituală, dar ea este o realitate solemnă. 

Una este o iluzie, o ficțiune, un lucru contrafăcut, pe când 

cealaltă este o realitate rece și tristă. Însăși viața acestei stări 

este moartea!  

Așa este starea spirituală pe care vreau să o descriu în 

acest capitol. Acesta este portretul a mii de oameni, ei fiind ori-

ginalul acestuia. Poate concepe imaginația sfântă o stare mai 

tristă sau mai uluitoare? Dintre toate stările spirituale, cea în 

care omul crede că este născut din nou, cea în care presupune 

și pretinde privilegiile celor convertiți cu adevărat, dar locu-

iește în tărâmul și în umbra morții spirituale, este cea mai pe-

riculoasă și mai fatală stare. Într-o analiză atentă a naturii și a 

dovezilor nașterii din nou, este potrivit să vedem mai întâi sen-

surile negative ale subiectului, arătând ce anume nu este con-

vertirea adevărată. Rareori suntem nevoiți să îi cerem cititoru-

lui să își îndrepte gândurile cu solemnitate și rugăciune asupra 

acestui subiect, căci chiar și la suprafața lui, acest subiect are o 

importanță infinită. Evident, din moment ce, fără nașterea din 

nou, nu există nicio stare de har și niciuna a gloriei după aceea, 

această întrebare trebuie să survină în orice piept serios cu o 

forță irezistibilă: „Am o convertire adevărată sau una falsă? 

Sunt născut din nou cu adevărat?” Fiind învățați de Duhul 

Sfânt, ne propunem să te ajutăm în această cercetare vitală, 

prin a-ți arăta cât de departe se poate merge într-o pretenție a 

creștinismului, în aparența nașterii din nou, și totuși să nu fii 

născut din nou, să ai un nume că trăiești, dar să fii mort! 
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În primul rând, haideți să remarcăm că o minte ilumi-

nată spiritual sau o simplă cunoaștere intelectuală a adevă-

rului divin nu este în sine naștere din nou. Lumina nu este 

totuna cu viața. Putem vedea razele roșiatice ale dimineții 

prin fereastră, cu toată strălucirea și puterea lor, pătrunzând 

în camera morții, dar trupul în jurul căruia ele se joacă ră-

mâne fără puls și fără viață – un cadavru. Trupul este îmbă-

iat de lumină, fața lui palidă este iluminată de strălucirea ra-

zelor, iar hainele mortului pot să fie atinse de strălucirea lu-

minii, însă totul rămâne mort. Soarele nu poate aduce la vi-

ață un cadavru solitar! Astfel, într-un om poate exista o gân-

dire iluminată religios, poate exista multă cunoaștere inte-

lectuală a lucrurilor divine, chiar o judecată sănătoasă și o 

minte inteligentă, și totuși persoana respectivă să fie com-

plet despărțită de viața spirituală. Putem accepta Biblia ca 

fiind cu totul adevărată – și aceasta este o mare concesie! 

Putem crede în ea istoric, putem să o înțelegem intelectual 

și să o explicăm cu multă abilitate, și totuși să nu fim născuți 

din nou, ci să confundăm cunoașterea speculativă și obișnu-

ința teoretică cu adevărul divin ca fiind Împărăția lui Dum-

nezeu în inimă, la fel cum putem confunda lumina religioasă 

asupra minții cu viața duhovnicească din suflet. Dar adevă-

rul care se găsește în Isus cere mai mult decât simplul con-

simțământ al gândirii. Fără îndoială, viața spirituală nu oco-

lește teritoriul rațiunii și nu elimină ajutorul puterilor inte-

lectuale ale omului, dar, când ea apelează la acest tribunal și 
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își aduce omagiul și credința, ia în stăpânire cele mai straș-

nice puteri ale sufletului, intră în inimă și se așează acolo cu 

cea mai strașnică putere, repurtând cea mai mare victorie și 

primind cea mai profundă dragoste și convingere, pretin-

zând și îndreptându-și dorințele după Hristos. Crede-mă, ci-

titorule, teologia ta poate fi biblică, crezul tău poate fi orto-

dox, mintea ta poate fi bine echipată și fortificată cu dovezile 

creștine, și totuși toate acestea pot să nu fie însoțite de nicio 

viață spirituală așa cum razele lunii nu aduc viață atunci 

când se așază în strălucirea lor rece și de argint asupra unui 

pisc de munte. 

Emoțiile religioase nu trebuie confundate cu nașterea din 

nou. Ai putea să trăiești simțăminte religioase profunde și in-

tense. Conștiința ta poate să se trezească atunci când este 

adusă într-un contact apropiat cu adevărul solemn. Simțurile 

pot fi agitate. Mintea căreia i-au fost prezentate argumente 

poate să își dea consimțământul, și totuși moartea din suflet 

să își păstreze sceptrul ei întunecat. O descriere a suferințelor 

lui Hristos ar putea să te topească până la lacrimi, imaginea 

gloriei cerului poate să te însuflețească cu nădejde, schițarea 

suferințelor Iadului te poate paraliza de frică, și totuși moar-

tea spirituală să continue să domnească în sufletul tău. Niciun 

subiect nu mișcă emoțiile și sentimentele noastre naturale 

cum o face religia. Nu există nimic care să ne stârnească na-

tura emoțională atât de repede și atât de profund la un răs-

puns. De aceea, putem constata cât de ușor și cât de repede 
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se manifestă acele sensibilități ale ființei noastre așa încât să 

pretindem toată asemănarea și acțiunile vieții, și totuși să fim 

morți spiritual. Există viață, dar, din nefericire, este doar vi-

ața morții. Convertirea adevărată nu pietrifică sentimentele 

naturale și morale. Realitatea este cu totul alta. Nu există nicio 

convertire reală fără participarea sentimentelor și a emoțiilor, 

adesea a celor mai profunde și mai intense dintre ele. O con-

vingere de păcat cu adevărat spirituală va agita uneori sufletul 

până în profunzimile lui cele mai adânci. Așa s-au petrecut 

lucrurile cu acel vameș și tot așa cu temnicerul din Filipi. Nu 

există nimic atât de uimitor, atât de zdrobitor, atât de cople-

șitor pe cât este imaginea spirituală a depravării inimii! Cine 

poate să privească în această cămară întunecată și misteri-

oasă plină de imagini, cine poate să vadă scaunul tuturor ne-

legiuirilor, fiindu-i descoperit de Duhul Sfânt, și să nu se cu-

tremure și să plângă, exclamând: „ce trebuie să fac ca să fiu 

mântuit?” (F.A. 16:30). Dar trebuie să adaug cu toată credin-

cioșia faptul că sensibilitatea intensă, emoțiile religioase pro-

funde și starea crescută de alarmă pot coexista cu moartea 

spirituală din suflet, așa încât ele pot fi găsite într-un om în 

afara convertirii reale… Păzește-te de această amăgire! 

Simplele convingeri religioase nu sunt totuna cu adevă-

rata convertire. Poate exista în acest sens o cunoaștere inte-

ligibilă și o înțelegere a păcatului, o conștientizare vie a exis-

tenței și vinovăției lui, toate acestea însoțite de convingerea 

dureroasă și de tulburarea mentală izvorâtă din consecințele 
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lui prezente și cele viitoare, și totuși fără un simțământ spi-

ritual asupra păcatului ca păcat, ca rău săvârșit împotriva 

Domnului Dumnezeu cel sfânt. Câtă vreme nu există nicio 

convertire reală fără convingere de păcat, simpla convingere 

naturală, neînsoțită de o înnoire duhovnicească a inimii, nu 

poate fi considerată convertire reală. Un om poate să se afle 

vreme de luni și chiar ani de zile sub ceea ce este denumit 

„convingere de păcat”, și totuși sufletul lui să rămână fără 

vreo dovadă clară a vieții spirituale. Dar dacă aceste convin-

geri pe care le ai sunt produsul Duhului Sfânt, dacă ele izvo-

răsc din lucrarea eficace a harului divin în sufletul tău, ele 

trebuie și vor dovedi, mai devreme sau mai târziu, converti-

rea ta reală la Dumnezeu. Dacă sunt doar rezultatul agitației 

naturale, ființa ta va fi stârnită doar în partea ei emoțională. 

Dacă ai parte doar de un fulger trecător în gândurile tale, un 

suspin, o lacrimă, o emoție pasageră, toate acestea se vor 

evapora și se vor disipa ca spuma valurilor, ca norul de di-

mineață, ca roua timpurie. Da, se poate să oferi aparența vi-

eții, dar, din păcate, ea este doar viața morții. „Îți merge nu-

mele că trăiești, dar ești mort”.  

Convertirea reală nu ține de simpla posesie și exersare 

a darurilor spirituale. Istoria Bisericii lui Dumnezeu ne oferă 

dovada lamentabilă existenței celor mai splendide și puter-

nice daruri spirituale care nu sunt însoțite de niciun atom al 

harului aducător de convertire. Biserica din Corint este un 

capitol trist al acestei istorii. Dacă Dumnezeu îl înzestrează 
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pe un om cu daruri mărețe și strălucitoare, și acea înzestrare 

este în legătură cu o pretenție religioasă – și poate fi vorba 

de slujba sfântă a lucrării creștine – nu rezultă de aici în mod 

necesar, logic și adevărat că acel individ este echipat și che-

mat spiritual, nici că el este un adevărat convertit. Domnul 

nostru adorabil, care sondează inima omului, singurul care 

știa ce se găsește în om, ne-a avertizat mai dinainte de 

aceasta: „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?’” (Matei 7:22). Și care este rezultatul solemn și inevi-

tabil? „Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am cunos-

cut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege’” 

(Matei 7:23). O, voi, care sunteți înzestrați cu daruri spiritu-

ale, care vă lăudați cu realizările voastre strălucitoare, care 

umblați printre sfeșnicele de aur, lumini deosebite și stele 

strălucitoare, tremurați la gândul că, în viclenia adâncă a ini-

mii, ați putea să fiți descoperiți ca unii care confundă aceste 

ornamente spoite, aceste decorații ieftine de tinichea ale pre-

zenței creștine, cu înnoirea spirituală a inimii care îl conduce 

pe posesorul ei la a umbla smerit și sfânt cu Dumnezeu. Cât 

de ușor survine această amăgire! Ce rezultat dureros are! 

Putem vorbi cu o oratorie care să îi farmece pe oameni sau 

cu muzica blândă a îngerilor, dar să nu avem nici cea mai 

mică licărire a dragostei adevărate față de Dumnezeu care să 

ardă pe altarul fără viață și fără foc al inimii. Mă cutremur 
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când mă gândesc cât de departe pot ajunge intelectualismul 

și oratoria omului manifestate în slujba lucrării creștine în 

cazul celor care o fac și a celor care o admiră, dar toate aces-

tea despărțite totalmente de orice viață spirituală. Acestea 

sunt armele cele mai aprige ale Satanei și ale ereziei. Împo-

poțonându-se cu o educație omenească, cu un intelect abil și 

cu realizări strălucitoare, cu vorbirea oratorică și cu adresa-

rea fascinantă, acești vrăjmași uniți ai lui Hristos și ai Bise-

ricii – Satana și erezia – caută să răstoarne temeliile adevă-

rului și ale neprihănirii și să semene semințele „ereziilor ni-

micitoare” (2 Petru 2:1), aruncând sufletele oamenilor în 

pierzare veșnică. Darurile deosebite despărțite de harul mă-

reț au fost dintotdeauna cauza ruinei bisericii pretinse. Fie 

ca Domnul să ne conducă la cercetarea serioasă de sine și să 

ne facă să prețuim cel mai mic grăunte de har adevărat mai 

presus de cele mai splendide daruri naturale, mai presus de 

cele mai poleite atracții ale artei, mai presus de cele mai no-

bile realizări ale școlilor care au înzestrat și au împodobit 

vreodată intelectul omului. A umbla în sfințenie și smerenie 

cu Dumnezeu, a ne așeza ca niște păcătoși la picioarele lui 

Isus, a trăi zi de zi pe baza sângelui și a neprihănirii lui Hris-

tos și a face lucrarea Domnului în spiritul lepădării de sine, 

al smereniei și dragostei, au în ele mai multă sfințenie și cer, 

și Îi aduc mai multă onoare și glorie lui Dumnezeu decât cele 

mai costisitoare daruri și cele mai strălucitoare realizări ale 

mâinii omului, toate făcute separat de harul care ne golește 
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de eu, care ne sfințește inimile și ne umple mințile și tempe-

ramentul cu Hristos. 

Un standard înalt al moralității poate exista separat de 

adevărata convertire. Lumea păcătoasă și neconvertită ne 

oferă exemple multe și uimitoare care ilustrează acest gând 

– oameni cu integritate și corectitudine în toate relațiile vie-

ții de familie, sociale și de afaceri, care trăiesc printre seme-

nii lor cu demnitate și onoare, pot trăi totuși în tărâmul ne-

pocăinței și necredinței spirituale, fiind morți duhovnicește. 

Este foarte adevărat că nu există religie vie fără moralitate, 

dar poate exista o moralitate înaltă și lăudabilă fără a exista 

religie vie. Aspectele morale minore ale vieții pot să îmbobo-

cească și să înflorească asupra caracterului și a comporta-

mentului omului despărțite de rădăcina harului în suflet și 

de altoirea vie a sufletului în Hristos. Ele sunt roade, dar nu 

roadele neprihănirii, nici rezultatul credinței și al dragostei. 

Putem vedea viață în ele, dar nu este viața ascunsă cu Hristos 

în Dumnezeu. În cel mai fericit caz, ele nu sunt decât un fel 

de neprihănire negativă, acea neprihănire lăudăroasă și 

mândră cu care se îmbrăcase fariseul atunci când, cu aro-

ganță și dispreț, privea de sus, de la înălțimea suficienței de 

sine, asupra semenului său smerit care se închina în același 

templu, și care, stând departe, își bătea pieptul și se ruga: 

„Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18:13). Poți 

să împodobești toate relațiile vieții, să fii un om cu virtute și 

onestitate, caracterizat de bunăvoință și integritate, și totuși 
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să nu fii născut din nou, prin lucrarea Duhului. Moralitatea 

ta poate fi una izbitoare în aparență, în atracție și să imite 

sfințenia reală, dar să rămână doar moralitate. Simpla mo-

ralitate nu este un pașaport semnat și pecetluit de marele 

Împărat, care să te ducă în cerul slavei. Ea poate arăta ase-

menea altoirii și a rodului vieții spirituale, dar este o viață în 

alianță cu moartea – o moarte rece, fără vitalitate, o viață 

doar cu numele. „Îți merge numele că trăiești, dar ești mort”. 

Mai clară și mai solemnă este mărturia Aceluia care a rostit 

următoarele cuvinte serioase: „Dacă neprihănirea voastră 

nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu ni-

ciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Matei 5:20).  

Activismul și utilitatea religioasă nu pot fi privite ca 

un substitut al adevăratei convertiri sau ca o dovadă validă 

a acesteia. Totuși, nu cunosc un pericol mai înșelător și mai 

fatal decât acesta. Într-o epocă a creștinismului ca aceasta 

în care trăim, ce se deosebește după spiritul și activismul ei 

religios – o epocă în care romantismul zelului evlavios pare 

să își fi atins culmile – există o ispită deosebit de mare și 

fatală a substituirii morții spirituale cu viața duhovnicească 

autentică, a activismului creștin cu creștinismul, a crești-

nismului cu Hristos, a răbufnirilor spasmodice și a zelului 

și agitației religioase cu credința reală, vie, și a numelui de 

a fi viu, câtă vreme realitatea arată că nimic nu este viu în 

tine, decât moartea! Energia și succesul creștin sunt, în cel 

mai fericit caz, niște aspecte dubioase în spatele cărora se 
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ascunde absența reală a vieții spirituale în suflet. Nenumă-

rate cazuri pot dovedi că oamenii se pot implica în lucrarea 

religioasă de dragul lucrării, că ea poate fi chiar folositoare 

pentru ghidarea pașilor altora, așa cum un semn de circu-

lație pus între două drumuri poate să îl dirijeze corect pe 

călătorul nesigur, dar semnul acela să rămână nemișcat. 

Am putea să îi îndreptăm pe pelerinii evlavioși pe calea co-

rectă către cer, să îl conducem pe un păcătos nerăbdător la 

Isus, să fim folosiți în cauza adevărului și a Împărăției lui 

Hristos, prin rugăciune, îndemnuri și predicare, prin învăța-

rea celui neștiutor, prin reformarea celor răi, prin recupera-

rea celui rătăcitor, și totuși via propriilor noastre suflete să 

rămână neîngrijită: nu există nicio sămânță, niciun mugure, 

nicio floare sau rod al harului și sfințeniei care să scoată su-

fletul din starea lui stearpă sau care să dovedească existența 

vieții spirituale în el… De aceea, cât de amăgitor și nesigur 

este să ne extragem dovada că am fi fost născuți personal din 

nou și că am fi cu adevărat convertiți la Hristos din activismul 

și utilitatea creștină. Atât de mare este pericolul de a deveni 

noi înșine insensibili față de ceea ce le recomandăm altora sau 

îi încurajăm pe alții, presupunând că ne aflăm în posesia aces-

tor lucruri, când, în realitate, nu le avem. Suntem copleșiți de 

ideea că, într-o vreme a activismului religios și a agitației fără 

egal, a zelului și lucrării, când vedem răsărind asociații religi-

oase asemenea ciupercilor după ploaie, fiecare solicitând și 

primind o nouă oștire de voluntari, apelând nu doar la banii 
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și influența lor, ci și la talentele și timpul dedicat lucrării, ci-

frele pot să ne amăgească să credem că tot acest spectacol este 

religia mântuitoare, că am avea de-a face cu o convertire ade-

vărată… În proporția cu care aceste asociații se înmulțesc și 

în proporția ratei de creștere a activismului și agitației, tot așa 

crește și nevoia de a ne opri pentru a ne cerceta pe noi înșine. 

Dimensiunea tot mai mare și viteza tot mai crescută a 

mașinăriei activismului creștin ajung în mod necesar să di-

minueze conștientizarea nevoii și dorința de a ne cerceta 

propriile suflete. De aceea, necesitatea cercetării speciale de 

sine crește cu aceeași rată cu care crește energia folosită în 

promovarea stării spirituale a altora. Nu trebuie să presupu-

nem niciodată că vreun om poate fi de folos în înaintarea 

Împărăției harului, dacă acel om trăiește în afara harului. Nu 

trebuie să ne închipuim că putem promova sfințenia altora 

fără să ne aflăm noi înșine în posesia ei. Nu trebuie să cre-

dem că nu le putem fi de folos spiritual altora decât dacă noi 

înșine rămânem într-o stare neregenerată. Cine a studiat is-

toria Bisericii creștine, a făcut-o cu puțin folos dacă nu a în-

vățat că Dumnezeu a folosit adesea mijloace nesfințite spre 

împlinirea voii și a planului Său și că, dacă Și-a folosit suve-

ranitatea în felul acesta, El nu poate, în aceeași suveranitate, 

să le și distrugă. „Fiindcă Scriptura îi zice lui Faraon: ‚Te-am 

ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, și pentru 

ca Numele Meu să fie vestit peste tot pământul” (Rom. 9:17). 

De aceea, acest adevăr ar trebui să ne facă să ne cufundăm 
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în propriile inimi, să ne aducem sufletele la acest standard 

fără eșec al Cuvântului lui Dumnezeu, fugind astfel de orice 

subterfugiu și nepermițându-i niciunui lucru – oricât de plă-

cut, plauzibil și bun ar fi – să intervină între inimile noastre 

și convertirea lor autentică și profundă la Hristos. 

*  *  * 

Fragment din Born Again; or From Grace to Glory.  

*  *  * 

Octavius Winslow (1808-1878): păstor și renumit autor 

creștin; s-a născut la Londra, Anglia, a fost crescut la New 

York. 
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ÎNAINTEA CINEI DOMNULUI 

Jonathan Edwards (1703-1758) 

 

Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănânce 

din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine 

mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă 

nu deosebește trupul Domnului. (1 Corinteni 11:28-29) 

 

Oamenii ar trebui să se cerceteze pe ei înșiși pentru a 

vedea dacă pot fi părtași Cinei Domnului, așa ca nu cumva, 

prin a participa în chip nevrednic, să își mănânce și să își bea 

condamnarea… Există anumite lucruri care îl fac pe om atât 

de nepotrivit încât nu există nicio încurajare în Cuvântul lui 

Dumnezeu care să îi fie de vreun folos unui astfel de partici-

pant. Este totalmente împotriva gândului și a voii lui Dum-

nezeu ca astfel de oameni să vină la Cină, aducând cu ei ne-

potrivirea lor. De aceea, înainte de a veni la această rându-

ială, omul trebuie să se cerceteze pe sine în privința urmă-

toarelor lucruri: 

Mai întâi, el trebuie să se cerceteze pentru a vedea dacă 

trăiește sau nu în vreun păcat cunoscut. Persoanele care tră-

iesc vieți imorale, oricare ar fi aspectul imoralității care se 

regăsește în practica lor, care trăiesc în complacerea obișnu-

ită în orice poftă, sunt total nepotriviți să vină la această rân-

duială sfântă a Domnului. Indiferent dacă păcatul în care 
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acel om trăiește este unul de comitere sau de omitere,17 dacă 

îi permite păcatului să rămână acolo, deși îi este cunoscut, 

atunci acel om vine nevrednic la Cină. Această stare îl face 

nepotrivit. 

Indiferent dacă păcatul în care el trăiește este mai mic 

sau mai mare, dacă este săvârșit împotriva luminii conștiin-

ței sale, iar el vine la Cina Domnului înainte de a se pocăi de 

acel păcat, el este nepotrivit și nevrednic. Astfel de persoane 

ar fi făcut de o mie de ori mai bine să stea departe de Cină 

decât să vină. Venirea acestor persoane la Cina Domnului 

este o profanare abominabilă a rânduielii; este o pângărire a 

templului lui Dumnezeu și a lucrurilor sacre din el… Ca în 

vechime, celor care erau necurați după Lege nu li se permi-

tea să vină la celebrarea Paștelui sau să mănânce din jertfe, 

nici oamenilor care trăiesc în practici rele de orice fel nu ar 

trebui să li se permită să se apropie de rânduiala sfântă a 

Cinei Domnului.  

Nu încape îndoială că Dumnezeu Își dorește mult ca 

această rânduială a Noului Testament să nu fie pângărită, la 

fel cum a dorit ca templul, altarul, jertfele și celebrările din 

vechime să fie păzite curate. Persoanelor necurate li se in-

terzicea strict să se apropie; tot astfel, celor care sunt necu-

rați prin a-și permite să trăiască în păcat ar trebui să nu li se 

 
17 comitere sau omitere – cineva săvârșește un păcat de omitere oridecâteori nu împlinește 

ceea ce i se poruncește, și face un păcat de comitere, când face ceea ce îi este interzis sau 
când face un lucru bun în sine, dar îl face dintr-o motivație greșită. 
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permită să se apropie de lucrurile sacre rânduite de Dumne-

zeu ca semne ale trupului și sângelui lui Hristos. 

În al doilea rând, omul trebuie să se cerceteze pentru a 

vedea dacă este serios în hotărârea lui de a evita toate păca-

tele și de a trăi în ascultare de toate poruncile cunoscute câtă 

vreme trăiește. Indiferent dacă el trăiește sau nu practicând 

orice căi cunoscute ale păcatului, totuși dacă el își propune 

să continue păcătuind sau chiar dacă nu își propune explicit 

acest lucru, totuși dacă este gata să păcătuiască oricând îi 

este oferită ocazia, nefiind hotărât împotriva păcatului, nea-

jungând niciodată la hotărârea minții lui de a se strădui au-

tentic să facă orice ar trebui să facă sau să evite, în astfel de 

condiții, el nu este potrivit să vină să ia parte la această rân-

duială,18 după cum voi dovedi imediat. 

De aceea, înainte ca astfel de oameni să își propună să 

vină la rânduiala Cinei Domnului, ei trebuie să se cerceteze 

strict în această privință, pentru a vedea dacă au hotărârea 

fermă de a evita orice păcate cunoscute câtă vreme trăiesc și 

de a umbla pe calea ascultării. 

 
18 rânduială/sacrament – conceptul de sacrament a apărut plecând de la termenul grec 
mysterion, care are sensul de „taină/mister”. Mysterion a fost apoi tradus în limba latină 

ca sacramentum, în latina clasică având sensul jurământului de credință al soldaților, în-
soțit de un simbol de tipul unui tatuaj. De aici, ideea de sacrament a ajuns cunoscută ca 
„un semn al lucrurilor sfinte” sau „un semn vizibil al unui har invizibil”. Romano-catolicii, 

ortodocșii greci, protestanții și baptiștii au folosit acest termen cu sensuri diferite. Terme-
nul rânduială are sensul a ceea ce Dumnezeu Tatăl sau Hristos, Fiul, i-a poruncit poporului 
Lui să facă. Baptiștii și alți evanghelici folosesc adesea termenul rânduială făcând referire 

la botez și la Cina Domnului, încercând să facă astfel o notă discordantă față de punctele 
de vedere romano-catolic, ortodox, luteran, anglican și metodist. 
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În al treilea rând, omul trebuie să se cerceteze specific 

înainte de a veni la Cina Domnului pentru a vedea dacă nu 

cumva hrănește un duh de ură, de invidie sau de răzbunare 

față de aproapele lui. Dacă un om are o astfel de atitudine 

față de oricare dintre frații lui și nu se pocăiește de ea, ci îi 

dă frâu din când în când, hrănind un astfel de spirit și o astfel 

de atitudine față de ei, această stare îl face nepotrivit pentru 

a veni la rânduiala Cinei Domnului. Dacă el nu ia o hotărâre 

fermă de a se ridica împotriva unui astfel de spirit și să nu îl 

mai permită, el mănâncă și bea în chip nevrednic. 

Existența într-un om a unui astfel de spirit îl face ne-

potrivit și face ca rânduiala să nu aibă efect asupra lui în ace-

eași manieră în care prezența drojdiei într-o casă anula efec-

tul spiritual al Paștelui. Drojdia simboliza orice fel de strică-

ciune, dar în special răutatea și ura. Ea ilustra adecvat acest 

lucru ca urmare a naturii acre a drojdiei. Apostolul denu-

mește răutatea ca fiind aluat (lit. drojdie) și ne îndeamnă să 

ținem celebrarea creștină fără acest aluat, așa cum cei din 

vechime păzeau Paștele fără aluat: „Să prăznuim dar prazni-

cul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și vicle-

nie, ci cu azimele curăției și adevărului” (1 Cor. 5:8). Aici 

sunt menționate deopotrivă răutatea în general sau orice 

practică rea, și răutatea în particular, ele fiind în rânduielile 

creștine la fel de rele cum erau în vechime, în celebrarea 

ebraică veche a Paștelui. De aceea, ei trebuie să se cerceteze 

pentru a vedea dacă i-au iertat sau nu pe vrăjmașii lor – cei 
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care i-au rănit în orice fel – așa încât să nu le mai dorească 

niciun rău și, în special, să nu își plănuiască niciodată să mai 

facă vreun lucru care să îi dea satisfacție unei atitudini răz-

bunătoare față de ei. 

Dacă oamenii se ceartă între ei, ar trebui să se strădu-

iască să pună capăt oricăror dispute înainte de a veni la Cina 

Domnului. Dacă vin împreună la Masa Domnului în timp ce 

sunt încă în dispute și certuri între ei și hrănesc un duh de 

ceartă, un duh de ură, ei mănâncă și bea în chip nevrednic. 

Ei ar trebui să se cerceteze în mod specific pentru a vedea 

dacă au o dispoziție sinceră și o dorință autentică pentru 

aceste lucruri, ca scopuri principale, țeluri și beneficii ale 

mărturiei lor. 

În al patrulea rând, oamenii ar trebui să se cerceteze în 

scopul cu care vin la Cina Domnului, pentru a vedea dacă sco-

pul lor este printre acele scopuri pentru care a fost lăsată 

această rânduială, sau dacă nu cumva vin pentru orice alt 

lucru, pe care Hristos nu l-a avut în vedere prin rânduiala 

Cinei. Rânduiala a fost poruncită spre binele spiritual al celor 

ce sunt părtași Cinei. De aceea, dacă cei care vin nu caută 

acest bine, și nu vin din vreo dorință după binele lor spiritual 

sau dintr-o prețuire conștiincioasă față de porunca lui Dum-

nezeu, ci doar cu un anumit scop sau pentru anumite avan-

taje trecătoare… acești oameni mănâncă și beau în chip ne-

vrednic. Așa procedau corintenii, despre care apostolul vor-

bește în textul nostru. Ceea ce îi mâna pe corinteni să vină la 
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rânduială nu era ca ei să comemoreze moartea lui Hristos 

după rânduiala Lui sau ca să capete vreun bine spiritual, ci 

să își hrănească trupurile și să își satisfacă poftele senzuale, 

nedeosebind trupul Domnului. 

Oamenii ar trebui să se cerceteze în aceste lucruri, pen-

tru a nu-și mânca sau bea condamnarea. Cei care vin nepo-

trivit sau în această manieră nevrednică și care trăiesc în tot 

acest timp în păcate cunoscute sau nu au luat niciodată ho-

tărârea fermă împotriva trăirii în astfel de păcate și care hră-

nesc un duh de ură și răutate față de frații lor, sau care nu 

țintesc la nimic altceva decât la unele lucruri străine de sco-

pul rânduielii, ei își mănâncă și bea propria judecată. Altfel 

spus, participarea lor prin a mânca și a bea nu face decât să 

îi expună riscului condamnării veșnice și le pecetluiește acea 

condamnare. 

Cei care iau parte în chip vrednic, mănâncă și bea viața 

veșnică; altfel spus, participarea lor la Cină le va fi de folos 

sufletelor lor și va stimula mântuirea lor, astfel că promisi-

unea vieții veșnice le este pecetluită19. Dar cei care mănâncă 

și bea în chip nevrednic, își mănâncă și își bea propria con-

damnare; altfel spus, prin a mânca și a bea, ei se expun mult 

riscului condamnării și își pecetluiesc condamnarea. 

 
19 Autorul nu dorește să spună că participarea la Cină le-ar aduce mântuirea, ci sensul este 
că ea le confirmă mântuirea tocmai ca urmare a apropierii de celebrarea morții lui Hristos 

cu cercetare de sine care arată că sunt în credință și prețuiesc suferințele și moartea lui 
Hristos ca Substitut al lor. – n.tr.  
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Motivele afirmațiilor de mai sus sunt următoarele: Ve-

nirea la Cină într-o astfel de manieră este o batjocorire ori-

bilă a rânduielii și a lucrurilor simbolizate de ea. A veni și a 

pretinde că mănâncă trupul lui Hristos și că bea sângele 

Lui20 și a îndrăzni să își permită în același timp să își conti-

nue practicile lor stricate și a le aduce în prezența lui Hristos 

și la părtășia în trupul și sângele Lui - dau dovada unui mare 

dispreț a Cinei. Dacă cineva ar fi invitat la masa unui prinț și 

și-ar permite în mod voit și încăpățânat să vină cu hainele 

pângărite de sus până jos cu excremente, aceasta ar fi o mare 

batjocură la adresa prințului, care l-a invitat. 

Astfel, va fi un semn grav de batjocură la adresa rân-

duielii, a lui Isus Hristos și a trupului și sângelui Lui ca 

vreun om să se folosească de ele pentru vreun scop trecă-

tor. Astfel de persoane se fac vinovate de trupul și sângele 

Domnului; ei se fac ucigași ai lui Hristos. Celor care au stat 

lângă Hristos când a fost răstignit și au tratat răstignirea 

cu ușurătate, după cum au tratat și trupul lui Hristos, când 

era pe moarte sau deja mort, cu lipsă de demnitate și cu 

dispreț, pe bună dreptate li se va imputa participarea la uci-

derea Lui. Astfel, cei care tratează cu dispreț aceste simbo-

luri ale trupului străpuns și ale sângelui vărsat al lui Hris-

tos, se fac vinovați de trupul și sângele Domnului, adică de 

omorârea Lui. 

 
20 Autorul nu dorește să transmită ideea de a mânca și bea literal din trupul respectiv sân-
gele lui Hristos, ci de a mânca și bea spiritual, prin credință. 
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Există două modalități de a mânca și bea trupul și sân-

gele lui Hristos. Una este a mânca și a bea ca hrană spiritu-

ală, așa cum fac participanții ce iau Cina în chip vrednic. O 

alta înseamnă a mânca trupul și a bea sângele lui Hristos așa 

cum fiarele sălbatice își mănâncă prăzile: este ca și cum ei ar 

bea sângele lui Hristos într-o sete ucigașă după el. Ei mă-

nâncă trupul Lui așa cum spuneau unii despre Iov, când tân-

jeau să se facă răzbunare: „O, dacă am fi avut carnea lui!” 

(Iov 31:31, lit. KJV). Aceasta înseamnă a mânca și bea aseme-

nea ucigașilor lui Hristos, despre care se poate spune meta-

foric că ei ar fi mâncat trupul și ar fi băut sângele lui Hristos, 

adică privindu-L ca pe o pradă a răutății lor. Cei ce iau parte 

nevrednic la Cină sunt părtași cu ucigașii Lui. Ei se fac vino-

vați de trupul și sângele Domnului. 

Ei își mănâncă și bea propria condamnare pentru că, 

în felul acesta, ei își exprimă disprețul față de ceea ce, altfel, 

ar fi singurul lor remediu în fața condamnării, adică trupul 

și sângele lui Isus Hristos. Cei care, prin a mânca și bea, Îl 

primesc pe Isus Hristos, își mănâncă și își bea mântuirea, 

deoarece ei Îl primesc pe Mântuitorul. Dar cei care, prin a 

mânca și bea, Îl calcă pe Hristos în picioare și, ca să zicem 

așa, Îl scuipă în față, își mănâncă și își bea propria condam-

nare pentru că ei aruncă această necinstire asupra singuru-

lui mijloc al mântuirii lor… 

Această învățătură este folositoare spre avertizarea tu-

turor oamenilor și spre îndemnarea lor să se cerceteze cu 
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grijă înainte de a veni la Cina Domnului, astfel încât să nu își 

pecetluiască propria condamnare. Dacă nu ți-ai predat sufle-

tul în mâna Satanei, ca să vorbim astfel, cercetează-te cu 

grijă înainte de a veni la Cina Domnului. Dacă există vreu-

nii… care au neglijat această responsabilitate a cercetării de 

sine înainte de a veni la Cina Domnului, ar face bine să nu o 

mai ignore. Dacă există vreunii care trăiesc în orice fel de 

nelegiuire împotriva căreia nu s-au ridicat, să nu se apropie 

de Cină până ce fac acest lucru. Dacă, după cercetarea de 

sine, te descoperi nepotrivit în aceste aspecte, nu vei avea 

nicio scuză dacă vei veni la Cină. Niciun lucru nu te va scuza, 

așa că, dacă vei continua în păcat, ai face mai bine să stai 

departe de Cină decât să vii. Dar ține minte că obiectivul cer-

cetării de sine este să te corectezi înainte de a veni. 

Dacă există acum cineva care vrea să se apropie de 

Cină, dar trăiește pe vreuna dintre căile răutății menționate, 

îi avertizez mai dinainte în Numele lui Isus Hristos să nu își 

închipuie că se pot atinge de Cină până ce nu s-au hotărât să 

abandoneze păcatele. Dacă trăiești pe vreo cale cunoscută a 

răutății, nu veni aici ca să îți mănânci și să îți bei condamna-

rea. 

*  *  * 

Fragment din “Self-Examination and the Lord’s Supper”, parte din               

Jonathan Edwards’ Sermons, ed. Mark Valeri (New Haven, CT:                      

The Jonathan Edwards Center at Yale University, 1730-1731). 

*  *  * 
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Jonathan Edwards (1703-1758): predicator și teolog american 

congregaționalist; s-a născut la East Windsor, Colonia Connecti-

cut, SUA.  

*  *  * 

În zadar pretind oamenii că au credința, dacă nu trăiesc 

în sobrietate, în neprihănire și evlavie în această lume. 

Cei cărora Dumnezeu le-a arătat binele – pe Hristos însuși 

– și au scăpat prin credință de povara păcatului aruncând-

o asupra Lui, fiind astfel mântuiți, vor face dreptate, vor 

iubi mila și vor umbla smeriți cu Dumnezeul lor. – Tho-

mas Boston 
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CÂTEVA ÎNTREBĂRI 

Thomas Wilcox (1621-1687) 

 

Aveți aici un ghid al responsabilității deosebite, nece-

sare și avantajoase a cercetării de sine, prin care creștinul 

serios se poate cerceta în fiecare seară.21  

Întrebări legate de disciplinele religioase 

1. Am avut o părtășie duhovnicească cu Dumnezeu în discipli-

nele spirituale?  

2. Am neglijat disciplinele spirituale personale și de familie? 

3. Am omis cumva citirea Cuvântului lui Dumnezeu? 

4. Am omis cumva meditarea sfântă la 1) Cuvântul predicat, 2) 

Dumnezeu, 3) Hristos, 4) păcat, 5) Scripturi – Cuvântul lui 

Dumnezeu, 6) acțiunile Providenței – lucrările lui Dumne-

zeu, 7) îndatoririle mele, 8) moarte, 9) Judecata de Apoi, 10) 

Iad, 11) Rai? 

5. Am fost cumva nepăsător și formal în rugăciune, fie în rugă-

ciunea personală sau în cea cu familia,22 și m-am rugat din 

obișnuință, nu din dragoste și cu dorința de a mă ruga? 

 
21 Nu toți cred că cei credincioși ar trebui să se cerceteze în fiecare seară printr-o listă de 
întrebări, așa cum recomandă autorul. Totuși, întrebări ca acestea ne ajută să ne cercetăm 

gândurile, cuvintele și faptele înaintea Mântuitorului nostru. Astfel de meditații și cercetări 
nu sunt lăsate spre condamnare, ci spre a provoca dependența noastră de Hristos și spre a 
ne înflăcăra dragostea față de El. Cititorul este îndemnat să vadă utilitatea acestor întrebări 

pentru meditarea la starea sa spirituală. 
22 rugăciunea cu familia – o altă exprimare cu sensul de închinare în familie. 
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6. Am fost cumva nepăsător și superficial în citirea Cuvântului, 

dar am cerut cu seriozitate și zel o binecuvântare, spre crește-

rea vieții și a luminii prin acea disciplină spirituală? 

7. S-a întâmplat ca, în graba după treburile acestei lumi, să îmi 

scurtez timpul de rugăciune sau am stat lungit în pat moti-

vat de comoditate, când ar fi trebuit să stau pe genunchi? 

8. După ce mi-am împlinit disciplinele spirituale, am vegheat 

pentru a primi o binecuvântare și roadele disciplinelor mele 

spirituale? 

Întrebări legate de păcate și ispite 

1. M-am păzit împotriva ispitelor și m-am temut de ele, sau am 

gonit nepăsător printre ele? 

2. Cu ce ispite m-am luptat azi și le-am cucerit? 

3. Am făcut astăzi ceva împotriva sau contrar cunoștinței mele, 

sau am păcătuit în vreun fel cu bună știință și cu hotărâre? 

4. Trăiesc conștient într-un fel de a păcătui, fie prin omitere, 

fie prin comitere? 

5. M-am păzit cu grijă de nelegiuirea mea, sau am căzut iarăși 

în ea? 

6. I-am dat azi ocazie vreunui om să păcătuiască sau să se pă-

cătuiască împotriva lui în orice fel? 

7. Se furișează păcatul ușor în inima mea, așa încât Evanghelia, 

harul și promisiunea îmi sunt mai puțin suave și prețioase? 
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8. Când am căzut în păcat, m-am ridicat iar cu seriozitate și 

fără amânare prin pocăință, neîncercând să mă scuz pentru 

păcatul meu și nici să amân? 

Întrebări legate de gândurile inimii 

1. Mi-am păzit inima într-o atitudine serioasă, spirituală și 

sfântă, astfel încât să fiu gata în orice moment pentru prac-

ticarea disciplinelor spirituale, și așa am trecut de la o înda-

torire la alta? 

2. L-am avut neîncetat pe Domnul înaintea ochilor mei, și mai 

ales L-am avut în gândurile mele de când m-am trezit? 

3. Am fost afectat în inima mea de vreo impresie dată de gândul 

veșniciei și am avut înaintea ochilor mei moartea și jude-

cata, alături de consecințele lor? 

4. Am fost conștient de gândurile zadarnice, inutile și rătăci-

toare, și m-am păzit de acestea? 

5. Am fost toată ziua serios și frecvent în rugăciuni spontane 

sfinte și cerești și astfel am umblat cu Dumnezeu în toate 

treburile mele? 

6. Când m-am aflat în singurătate, m-am străduit să îmi rân-

duiesc și să îmi stăpânesc gândurile în sfințenie? 

Întrebări legate de tăcere și de folosirea limbii 

1. Mi-am ferit limba de cuvinte deșarte, inutile, de expresii ale 

mâniei și de cuvinte stricate? 
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2. Nu l-am vorbit cumva de rău pe aproapele meu, pe la spate? 

Sau m-a chemat Domnul ca, prin descoperirea răutății al-

tuia, să înaintez și să cresc folosul aproapelui? 

3. Am folosit cu reverență Numele și Cuvântul lui Dumnezeu și 

am vorbit despre ele spre zidirea altora și a mea, când am 

fost acasă și departe de casă, când m-am așezat și m-am ri-

dicat? 

4. Am vorbit când trebuia să tac? 

5. Am stat tăcut când Domnul m-a chemat să vorbesc spre glo-

ria Lui și spre zidirea altora? 

6. Am spus mereu adevărul, și nu minciuni sau jumătăți de ade-

văr? 

Întrebări legate de purtarea față de semeni 

1. M-am purtat ca un creștin față de superiorii și inferiorii mei, 

față de tineri și bătrâni, și față de egalii mei? 

2. Am neglijat cumva anumite îndatoriri față de cei cu care am 

o relație specială? Sau am făcut vreun lucru contrar datoriei 

mele față de ei? Ori m-am achitat cu sârguință de aceste da-

torii? 

3. Fiind tată sau mamă, m-am îngrijit în primul rând de sufle-

tele copiilor mei, și apoi de nevoile lor trupești? 

4. Fiind copil, mi-am cinstit tatăl și mama? I-am iubit, fiind as-

cultător de ei și mulțumitor pentru ei? 
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5. Fiind soț, m-am îngrijit de sufletul și de trupul soției mele și 

am iubit-o? 

6. Fiind soție, l-am iubit, l-am cinstit și am ascultat de soțul 

meu, îngrijindu-mă din inimă de binele lui și al familiei 

noastre? 

7. Fiind un lider fie în biserică, fie în stat, am fost conștiincios 

față de îndatoririle poziției mele? 

8. Fiind un supus în stat și un membru al bisericii, m-am purtat 

potrivit cu statutul de creștin, față de liderii țării și le-am 

slujit, respectându-i cum se cuvine și fiindu-le supus și as-

cultător? 

Întrebări legate de folosirea darurilor și a harurilor 

1. Am trăit prin credință, depinzând constant de Persoana și 

promisiunile lui Hristos pentru ajutor, tărie, succes și accep-

tare înaintea lui Dumnezeu? 

2. Mi-am dat toată silința azi să îmi exprim dragostea față de 

Dumnezeu, față de oameni și chiar față de vrăjmașii mei? 

3. M-am lepădat de mine astăzi și mi-am stăpânit patimile și 

dorințele în toate situațiile, purtându-mă ca unul care s-a 

lepădat de sine? 

4. Am fost smerit azi, am evitat și m-am luptat împotriva ori-

cărui lucru care mi-a stârnit mândria și aroganța? 

5. Am umblat toată ziua în frica Domnului, fie în compania al-

tora fie când am fost singur, în închinare și slujire, sau în 
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preocupările din lume, păzindu-mă mereu împotriva păca-

tului? 

6. Am respins și am fugit de mânia păcătoasă și m-am purtat 

cu blândețe înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? 

7. Am fost mulțumit cu starea în care m-a pus Domnul, prin 

providența Lui? 

8. Am fost răbdător, fără a cârti sau a mă plânge (când m-am 

confruntat cu greutăți și asuprire) împotriva lui Dumnezeu 

și a oamenilor? 

9. M-am exprimat în toate lucrurile și mi-am dovedit neprihă-

nirea și onestitatea, respingând și luptând împotriva orică-

rei înșelătorii și ipocrizii? 

10. Am avut gândurile îndreptate spre cer și mi-am găsit plăce-

rea în Dumnezeu, luptându-mă împotriva gândurilor lu-

mești? 

Întrebări legate de folosirea timpului și a oportunităților 

1. Am răscumpărat azi timpul spre binele sufletului meu, con-

siderându-l prețios? 

2. Nu cumva am dormit prea mult sau mai mult decât era ne-

cesar, astfel că disciplinele mele personale și de familie au 

trebuit scurtate ori am fost nevoit să scurtez anumite lucruri 

necesare sau utile? 

3. Oare mi-am folosit timpul în conversații ușuratice, inutile și 

neroditoare, sau în gânduri inutile și iraționale? 
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4. M-am hrănit cumva multe gânduri zadarnice și inutile, când 

aș fi putut folosi acel timp spre folosul sufletului meu? 

5. Am răscumpărat timpul ferindu-mă de toate acele vizite 

lungi și inutile sau de mesele lungi și obositoare? 

6. Oare nu am pierdut mult timp în discuții prea lungi despre 

lucrurile lumești sau făcând mai mult pentru ele decât era 

nevoie? 

7. Mi-am folosit azi timpul cu sârguință, punându-l în slujba lui 

Dumnezeu și spre mântuirea mea veșnică, străduindu-mă să 

iau Cerul cu asalt? 

8. Am fost constant atent la orice oportunitate de a face bine 

sufletului meu, fie spre învățarea mea, fie spre mustrarea 

mea, fie spre a mă înflăcăra la mai multă sârguință? 

*  *  * 

Fragment din A Short Directory for the Great, Necessary,                            

and Advantageous Duty of Self-examination. 

*  *  * 

Thomas Wilcox (1621-1687): păstor baptist particular și 

autor creștin; s-a născut la Lyndon, Rutland, Anglia. 
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LOCUIEȘTE HRISTOS ÎN TINE? 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi 

înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos 

este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. (2 Corin-

teni 13:5) 

 

Fie ca Duhul Dumnezeului celui viu să înfigă sabia 

până la capăt în dimineața aceasta, ca să se simtă acum pu-

terea lui Dumnezeu în fiecare inimă, cercetându-i și tes-

tându-i esența. „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în cre-

dință” (2 Cor. 13:5). 

În primul rând, cercetează-te, pentru că acesta este un 

lucru de cea mai mare importanță. Comercianții mai mici 

primesc monedele mărunte în casierie fără să se uite prea 

mult la ele, dar când vine vorba de [monede din] aur, le vor 

scutura bine, le vor cântări și le vor analiza, căci nu-și pot 

permite să piardă atât din micul lor câștig. Apoi dacă cineva 

le întinde o bancnotă mai mare, vei vedea că o vor așeza cu 

nerăbdare în fereastră pentru a deosebi dacă este una ade-

vărată, dacă toate semnele sunt corecte, căci dacă pierd o 

sumă atât de mare, ar putea da faliment. Totuși, dacă vă în-

șelați în chestiunea sufletelor voastre, sunteți înșelați cu ade-

vărat. Priviți bine la temeiul stării voastre, priviți bine la 
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ceea ce gândiți despre viața voastră și la tot ceea ce faceți, 

dar amintiți-vă că tot aurul și argintul pe care îl aveți nu este 

decât zgura cuptorului prin comparație cu subiectul pe care 

vreau să vi-l pun înainte. Aici avem de-a face cu suflete, cu 

sufletele voastre nemuritoare! Sunteți gata să le riscați? 

În momente de panică, rareori îi vei vedea pe oameni 

având încredere în semenii lor. Mi-aș dori ca Dumnezeu să 

stârnească o panică astăzi, așa încât niciun om să nu aibă 

încredere în meritele și acțiunile proprii. Ați putea să aveți 

încredere în semenii voștri cu mult mai multă siguranță de-

cât puteți avea încredere în voi înșivă. Vă veți gândi, bărbați 

și frați, ce sunt sufletele voastre? „Viața este mai mult decât 

hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea” (Luca 12:23). 

Așadar, sufletul trebuie prețuit mai mult decât trupul, așa 

cum trupul este mai important decât haina cu care ne îm-

brăcăm. Iată hainele mele! Dacă vei fura aceste haine, dar 

îmi vei lăsa trupul neatins, n-o să pierd mare lucru. În ce 

privește trupul meu, identitatea lui, la urma urmei vedeți că 

el nu este decât zdreanța care îmi îmbracă și acoperă sufle-

tul. Trupul mi se poate îmbolnăvi și poate să se asemene cu 

o haină ruptă. Aș putea să îmi permit să îmi pierd trupul dar, 

o, Doamne, nu îmi pot permite ca sufletul să îmi fie aruncat 

în Iad! Ce pericol înfricoșător ar fi dacă nu ne cercetăm pe 

noi înșine! Un pericol veșnic. Este pericolul cerului sau al Ia-

dului, al favorii veșnice a lui Dumnezeu sau al blestemului 

Lui veșnic! Bine spune apostolul: „Pe voi înșivă încercați-vă”. 
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În al doilea rând, cercetează-te pentru că, dacă faci o 

greșeală în această privință, nu o mai poți repara niciodată. 

Un falit ar putea să își piardă averea dintr-o dată, și după 

aceea să strângă o altă avere. Dar dacă falimentezi spiritual 

în această viață, nu vei mai avea niciodată oportunitatea de 

a ajunge în ceruri. Un mare general poate să piardă o bătălie, 

dar, cu îndemânare și curaj, poate să își recapete onoarea 

prin a câștiga o altă bătălie. Dar dacă ești învins în bătălia 

acestei vieți, nu vei mai putea să îți încingi armura, căci ești 

învins pe veci! Ziua este pierdută, și nu există nicio nădejde 

că vei fi în măsură să o recâștigi, nici măcar nu vei avea șansa 

de a încerca. Om bun, totul se decide acum sau niciodată! 

Ține minte aceasta! Starea veșnică a sufletului tău se rezolvă 

astăzi. Ai putea să amâni, să îți risipești oportunitățile, să 

consideri religia ca o preocupare de mâna a doua, să o pui în 

mâna preotului tău, a predicatorului tău sau a prietenului 

tău, însă în lumea viitoare vei regreta veșnic această gre-

șeală, și nu vei mai avea nicio nădejde să o poți corecta. 

Cercetează-te, pentru că mulți au greșit. Acesta este un 

lucru pe care vreau să îl afirm cu toată autoritatea, și sunt 

sigur că voi toți puteți să îl confirmați prin observațiile voas-

tre. Cât de mulți oameni din această lume își închipuie că 

sunt evlavioși, când de fapt nu sunt! În cercul prietenilor tăi 

există persoane care pretind că sunt creștini, oameni despre 

care rămâi uimit de îndrăzneala de a face aceasta! Prietene, 

dacă alții au greșit, oare crezi că tu ai putea să nu greșești? 
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Dacă vezi oameni în jurul tău care cad în erezie, crezi că tu 

ești scutit? Ești mai bun decât ei? Nu, în niciun caz. Și tu ai 

putea să greșești. Cred că pot vedea stâncile de care multe 

suflete s-au izbit spre pierzarea lor – stâncile mândriei și ale 

cântecului de sirenă23 al încrederii în sine care te atrag către 

aceste stânci chiar în dimineața aceasta. Oprește-te, marina-

rule, oprește-te, te implor! Stai la distanță ca să îți poți ocroti 

sufletul. Mulți au pierit. Mulți își deplâng chiar în acest ceas 

pierzarea veșnică, iar aceasta nu a fost cauzată de nimic al-

tceva decât de faptul că ei nu s-au cercetat niciodată pentru 

a vedea dacă sunt în credință. 

Vreau să apelez acum la fiecare persoană prezentă aici. 

Nu-mi spune că ești un membru vechi al bisericii. Mă bucur 

să aud asta, însă insist să te cercetezi. Poți fi dintre cei care 

pretind religia de 30 sau 40 de ani, și totuși poate să vină o 

zi a încercării, când religia ta va fi testată și dovedită ca un 

buștean putred al pădurii. Nu-mi spune că ești diacon. Poți 

fi asta, și totuși să fii amăgit spre condamnarea ta. Nu îmi 

șopti că ești predicator. Frații mei în lucrare, putem lăsa de-

oparte robele noastre doar pentru a îmbrăca cingătorile fo-

cului Iadului! Putem merge de la amvoanele noastre, după 

ce le-am predicat altora ceea ce n-am cunoscut niciodată noi 

 
23 cântec de sirenă – un lucru misterios și atractiv, dar periculos; mitologia greacă vorbește 
despre sirene, care erau pe jumătate femei, pe jumătate păsări. Cântecele lor frumoase îi 
atrăgeau pe marinari prea aproape de țărmul mortal și stâncos al insulei sirenelor. Când 

corăbiile se zdrobeau de țărm, legendele spun că sirenele se coborau de pe stânci în apă, 
pentru a devora trupurile marinarilor. 
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înșine, și să trebuiască să ne alăturăm plânsetelor veșnice 

ale sufletelor pe care le-am urmat în aceeași amăgire. Fie ca 

Dumnezeu să ne salveze de la o astfel de condamnare! Niciun 

om să nu-și strângă mâinile la piept spunând: „Eu n-am ne-

voie să mă cercetez”, căci nu există vreun om aici sau ori-

unde în lume care să nu aibă motive întemeiate să se testeze 

și să se cerceteze astăzi. 

Mai mult, cercetați-vă, pentru că Dumnezeu vă va ju-

deca. În mâna lui Dumnezeu stă balanța. Nu vei fi luat în Rai 

pentru ceea ce pretinzi că ești, ci vei fi cântărit - fiecare dintre 

voi veți fi puși pe cântar! Ce moment va fi acela pentru mine 

și pentru tine, când ne vom afla pe cântarul uriaș al lui Dum-

nezeu. Este clar că, dacă n-ar fi existat credința în Domnul 

Isus Hristos și certitudinea că vom fi îmbrăcați în final în ne-

prihănirea Lui, cu toții am tremura la gândul de a fi vreodată 

prezenți acolo, și ca nu cumva să ajungem să ne dăm jos de pe 

cântar cu acest verdict: „Tekel” - („Mene, mene, tekel, uphar-

sin”) – „cântărit, înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai 

fost găsit ușor” (Dan. 5:25, 27). Dumnezeu nu va judeca aurul 

și argintul Lui după aparențe, ci fiecare vas va fi curățit în foc. 

Fiecare dintre noi va trebui să trecem printr-o cercetare și tes-

tare foarte amănunțită. Dragilor, dacă inimile noastre ne con-

damnă, cu atât mai mult ne va condamna Dumnezeu. Dacă ne 

este teamă să ne cercetăm, avem motiv să tremurăm la gân-

dul cercetării înfricoșătoare a lui Dumnezeu! Unii dintre voi 

simțiți că sunteți condamnați acum chiar de o biată ființă ca 
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mine. Cu cât mai mult, așadar, ar trebui să fiți condamnați 

când Dumnezeu, în haina tunetului Său, vă va chema pe voi și 

pe toți semenii voștri la judecata infailibilă de apoi. Fie ca 

Dumnezeu să ne ajute acum să ne cercetăm! 

Mai am să vă dau un motiv. Cercetați-vă, dragii mei 

prieteni, pentru că, dacă aveți îndoieli, cea mai rapidă cale 

de a scăpa de îndoielile și temerile voastre este cercetarea de 

sine. Cred că multe persoane se îndoiesc constant de starea 

lor veșnică pentru că nu se cercetează. 

Cercetarea de sine este cea mai sigură cale de vindecare 

pentru jumătate din îndoielile și temerile care necăjesc popo-

rul lui Dumnezeu. Privește la căpitanul din depărtare! El este 

în corabia lui și le spune marinarilor: „trebuie să mânuiți co-

rabia cu cea mai mare atenție și să vegheați, căci vă spun ade-

vărul, nu știu unde ne aflăm. Nu cunosc exact latitudinea și 

longitudinea, și pot exista stânci în apropierea noastră, așa că 

riscăm ca în curând să ne alegem cu o corabie zdrobită”. El 

se coboară în cabina lui, cercetează harta, face o inspecție a 

cerurilor, se întoarce și spune: „întindeți toate pânzele și 

mergeți înainte cu bucurie. Am descoperit unde ne aflăm. 

Apa este adâncă și avem parte de o mare fără obstacole. Nu 

este nevoie să vă necăjiți, căci cercetarea pe care am făcut-o 

m-a mulțumit”. Cât de ferice îți va fi dacă, după ce te vei 

cerceta, poți să spui: „știu în cine am crezut. Și sunt încre-

dințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat până 

în ziua aceea” (2 Tim. 1:12). Atunci vei putea să mergi înainte 
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bucuros și fericit, pentru că cercetarea a dat un rezultat bun. 

Dar dacă ai parte de un rezultat trist? Este mai bine să îl afli 

acum decât atunci când va fi prea târziu. Una dintre rugăciu-

nile pe care o spun adesea și doresc să mă rog așa câtă vreme 

trăiesc este aceasta: „Doamne, descoperă-mi cele mai rele lu-

cruri din starea mea. Dacă am trăit într-o mângâiere falsă, 

Doamne, alung-o de la mine. Fă-mi cunoscut ce sunt și unde 

mă aflu, și mai degrabă lasă-mă să cred lucruri prea aspre 

despre starea mea înaintea Ta, decât să mă imaginez prea si-

gur și, astfel, să pier în închipuirile mele”. Fie ca aceasta să fie 

o rugăciune a fiecărei inimi, și să fie ascultată din ceruri! 

Dar acum, întrebarea este aceasta: cum ar trebui să te 

cercetezi? Voi încerca să te ajut, și o voi face pe scurt. 

În primul rând, dacă vrei să te cercetezi, începe cu viața 

ta publică. Ești necinstit? Poți să furi? Poți să înjuri? Ești de-

dat beției, necurăției, blasfemiei, luând Numele lui Dumne-

zeu în deșert și spurcând ziua Lui sfântă? Poți să o iei pe 

scurtătură. Nu mai este nevoie să treci prin alte teste. Acela 

care face aceste lucruri nu moștenește Împărăția lui Dumne-

zeu (Efes. 5:5). Ești un reprobat, iar mânia lui Dumnezeu ră-

mâne asupra ta. Starea ta este înfricoșătoare. Ești blestemat 

acum și, dacă nu te pocăiești, vei fi blestemat în veci. 

Și totuși, creștine, în ciuda multor tale păcate, poți 

spune: „prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, dar caut 

să trăiesc o viață neprihănită, evlavioasă și sobră, în mijlocul 
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unei generații stricate și perverse”. Amintește-ți totuși că 

prin faptele tale vei fi judecat în final. Faptele tale nu te pot 

mântui, dar ele pot dovedi dacă ești sau nu mântuit! Dacă ele 

sunt fapte rele, pot dovedi că nu ești deloc mântuit. Trebuie 

să spun că, în acest caz, noi toți avem motive întemeiate să 

tremurăm, căci acțiunile noastre exterioare nu sunt ceea ce 

ne-am dori să fie. Să mergem fiecare la casa lui și să cădem 

cu fețele la pământ, strigând din nou: „Dumnezeule, ai milă 

de mine, păcătosul” (Luca 18:13); să căutăm mai mult har, 

așa încât, măcar de aici înainte, viețile noastre să fie mai con-

secvente și mai în acord cu Duhul lui Hristos. 

Apoi este un alt set de teste, cel al vieții private. Poți trăi 

fără rugăciune, fără cercetarea Scripturilor? Trăiești fără a 

te gândi la Dumnezeu? Poți trăi ca un străin față de Cel Prea-

înalt, neavând nicio dragoste față de El și nicio temere de El? 

Dacă așa stau lucrurile, poți scurta calea către verdict: „ești 

plin de fiere amară și în lanțurile fărădelegii” (F.A. 8:23). 

Dar dacă inima ta este dreaptă, vei putea să spui: „Nu pot 

trăi fără rugăciune. Trebuie să îmi deplâng rugăciunea, dar 

aș plânge de zece ori mai mult dacă nu m-aș ruga. Iubesc 

Cuvântul lui Dumnezeu, ‚toată ziua mă gândesc la el’ (Ps. 

119:97). Iubesc poporul Lui. Iubesc casa Lui. Pot spune că 

mâinile mele sunt adesea îndreptate în sus, către El. Chiar și 

când inima mea este ocupată de lucrurile acestei lumi, ea se 

înalță adesea la tronul Său de har”. Creștine, este un bun 
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semn pentru tine dacă poți trece prin acest test, căci așa poți 

nădăjdui că totul este bine. 

Mergi însă ceva mai profund. Ai plâns din cauza stării 

tale pierdute? Ți-ai deplâns vreodată starea pierdută înain-

tea lui Dumnezeu? Ai încercat vreodată să te mântuiești și ai 

descoperit că totul este faliment? Ai fost adus în punctul în 

care să te sprijini simplu, total și în întregime numai pe Hris-

tos? Dacă da, atunci ai trecut testul foarte bine. Ai credința 

în Hristos – o credință care te face să Îl iubești? O credință 

care îți dă puterea să ai încredere în El în ceasul cel mai în-

tunecat? Poți spune cu adevărat că ai o dorință ascunsă către 

Cel Preaînalt – că Îl iubești pe Fiul Său, că dorința ta este 

după căile Sale, că simți influența Duhului lui Dumnezeu și 

cauți în fiecare zi să trăiești tot mai mult în părtășia Duhului 

Sfânt? 

În final, poți spune că Isus Hristos trăiește în tine? Dacă 

nu, ești un reprobat. Deși poate fi aspru un astfel de cuvânt, 

da, ești un reprobat. Dacă însă Hristos Isus este inima ta, 

chiar dacă ea ar fi atât de întunecată încât cu greu poți spune 

că El se găsește acolo, totuși ești acceptat în Cel Preaiubit și 

poți să te „bucuri cu o bucurie negrăită și strălucită” (1 Petru 

1:8). 

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața zilei Domnului, la                      

10 Octombrie 1858, la Music Hall, Royal Surrey Gardens. 
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*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist 

englez; s-a născut la Kelvedon, Essex, Anglia. 
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APLICAREA CERCETĂRII                       

DE SINE 

J. C. Ryle (1816-1900) 

 

Voi încheia aici cu întrebările mele. Aș putea foarte ușor 

să adaug câteva lucruri, dar cred că am spus suficient la înce-

put pentru a stârni cercetarea de sine în multe inimi. Dumne-

zeu îmi este martor că nu am spus niciun lucru căruia să nu-i 

simt importanța uriașă pentru propriul suflet. Vreau să fiu fo-

lositor spre binele altora. Aș vrea să închei acum cu câteva 

cuvinte cu rol de aplicație practică. 

Este vreunul dintre cititorii acestor rânduri adormit și 

total nepăsător în privința religiei? O, trezește-te și nu mai 

dormi! Privește la cimitire! Unul câte unul, oamenii din jurul 

tău ajung să fie aruncați în gropile lor. Și tu vei ajunge acolo 

într-o zi. Privește înainte către lumea ce vine și pune-ți mâna 

pe inimă, spunând, dacă îndrăznești, că ești gata să mori și 

să te întâlnești cu Dumnezeu. Ești ca acela care doarme într-

o barcă ce te duce rapid la vale către cascada Niagara! „Ce 

dormi? Scoală-te și cheamă-L pe Dumnezeul tău… Deș-

teaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va 

lumina” (Ioan 1:6; Efes. 5:14). 

Se simte vreun cititor al acestor rânduri condamnat în 

sine și se teme cumva că nu mai există nicio nădejde pentru 
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sufletul lui? Alungă-ți temerile și acceptă chemarea Domnu-

lui nostru Isus Hristos către păcătoși! Deschide-ți urechile și 

Îl vei auzi spunând: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovă-

rați, și Eu vă voi da odihnă… Dacă însetează cineva, să vină la 

Mine, și să bea… pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” 

(Matei 11:28; Ioan 7:37; 6:37). Nu te îndoi, căci aceste cuvinte 

sunt valabile pentru tine, după cum sunt valabile pentru orice 

om. Adu-ți păcatele, necredința, sentimentul vinovăției, nepo-

trivirea, îndoielile și neputințele – adu-le pe toate la Hristos! 

„Omul acesta îi primește pe păcătoși”, și El te va primi și pe 

tine (Luca 15:2). Nu sta nepăsător, cântărind între două opinii 

și așteptând o perioadă mai convenabilă. „Scoală-te, căci te 

cheamă” (Marcu 10:49). Vino chiar azi la Hristos! 

Este vreun cititor un credincios în Hristos, dar lipsit de 

bucurie, pace și mângâiere? Primește acest sfat! Cercetează-

ți inima și vezi că greșeala îți aparține în totalitate. Foarte 

probabil că ești mulțumit cu ceva superficial, cu o credință 

mică, cu puțină pocăință, cu puțin har, cu puțină sfințire și, 

pe nesimțite, faci pasul înapoi de la extreme. În acest ritm, 

nu vei fi niciodată un creștin foarte fericit, chiar dacă vei trăi 

până la vârsta lui Metusala. Dacă iubești viața și vrei să vezi 

zile bune, schimbă-ți planul fără întârziere. Ieși curajos din 

starea ta și acționează cu hotărâre. Fii profund, profund, 

foarte profund în creștinismul tău, și îndreaptă-ți fața pe de-

plin către soare. Lasă deoparte orice greutate și păcatul care 

te înfășoară așa de lesne. Străduiește-te să te apropii tot mai 
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mult de Hristos, să rămâi în Hristos, să te alipești de El, să 

stai la picioarele Lui asemenea Mariei, și să bei pe deplin din 

Izvorul vieții. „Vă scriem aceste lucruri”, spune sfântul Ioan, 

„pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (1 Ioan 1:4). „Dacă 

umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem 

părtășie unii cu alții” (1 Ioan 1:7). 

Este vreun cititor al acestor rânduri un credincios apă-

sat de îndoieli și temeri, ca urmare a neputințelor sale, a stă-

rii sale firave și a conștientizării păcatului? Amintește-ți de 

pasajul care spune despre Isus: „nu va frânge o trestie ruptă 

și nici nu va stinge un fitil care fumegă” (Matei 12:20). Fii 

mângâiat la gândul că acest pasaj este și pentru tine. Ce dacă 

credința ta este firavă? Este mai bună decât niciun fel de cre-

dință. Cel mai mic grăunte al vieții este mai bun decât moar-

tea. Poate că aștepți prea mult de la această lume. Pământul 

nu este totuna cu cerul. Ești încă în trup. Așteaptă puține 

lucruri de la eu, dar așteaptă multe de la Hristos. Privește 

mai mult la Isus și mai puțin la eu. 

În final, este vreun cititor al acestor rânduri întristat 

uneori de încercările cu care se confruntă pe calea către cer – 

încercări trupești, încercări în familie, încercări în circum-

stanțe, încercări din partea semenilor, încercări din partea lu-

mii? Privește în sus către un Mântuitor aflat la dreapta lui 

Dumnezeu și care revarsă inima ta înaintea Lui, în compasi-

une. El poate fi atins de sentimentul neputințelor noastre, 

căci și El a suferit, și El a fost ispitit. Ești singur? Așa a fost 
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și El. Ești ilustrat greșit și batjocorit? Așa a fost și El. Ești 

abandonat de prieteni? Și El a fost abandonat. Ești persecu-

tat? Și El a fost persecutat. Ești trudit în trup și suspini în 

duh? Așa a fost și El. Da! El poate avea compasiune pentru 

tine, și te poate ajuta. De aceea, învață să te apropii de Hris-

tos. Vremea s-a scurtat. Mai este puțin și totul se va sfârși. 

În curând vom fi „cu Domnul” (1 Tes. 4:17). „Este o răsplată, 

și nu ți se va tăia nădejdea… Căci aveți nevoie de răbdare, ca, 

după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce 

v-a fost făgăduit. ‚Încă puțină, foarte puțină vreme’, și ‚Cel 

ce vine va veni și nu va zăbovi’” (Prov. 23:18; Evrei 10:36-

37).  

*  *  * 

Fragment din Practical Religion (London: Charles Murray, 1900), p. 3-9 

*  *  * 

J. C. Ryle (1816-1900): episcop în Biserica Anglicană; s-a născut 

la Macclesfield, Cheshire County, Anglia. 

*  *  * 

Este bine când un om găsește plăcere în lucrarea cercetă-

rii inimii, când spune, „Taie adânc, prietene! Nu mă scuti. 

Dacă sunt un ipocrit, vreau să știu asta”. – Charles H. 

Spurgeon 


