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ESTE HRISTOS                                

DOMNUL TĂU? 

 

 

Nu te întreb dacă Hristos este „Mântuitorul” tău, ci 

dacă este, cu adevărat și practic, Domnul tău. Dacă El nu 

este Domnul tău, atunci cu siguranță că El nu este nici „Mân-

tuitorul” tău. Aceia care nu L-au primit pe Isus Hristos ca 

„Domn” al lor și totuși presupun că El este „Mântuitorul” lor 

se înșeală, iar nădejdea lor este așezată pe nisip. Mulțimi de 

oameni sunt înșelați în această chestiune vitală și, de aceea, 

dacă cititorul își prețuiește sufletul, atunci îl implor să 

acorde maximă atenție citirii acestei mici broșuri. 

Când am pus întrebarea „Este Hristos Domnul tău?”, 

nu am pus-o în sensul de a crede în dumnezeirea lui Isus din 

Nazaret? Și dracii cred aceasta (Matei 8:28-29), și totuși ei 

pier cu siguranță! Poți fi foarte convins de dumnezeirea lui 

Hristos și totuși să te afli în păcatele tale. Poți vorbi despre 

El cu cea mai are reverență, poți fi de acord cu El, poți pro-

nunța calitățile Lui divine în rugăciunile tale, și totuși să fii 

nemântuit. Poți să îi detești pe cei care neagă Persoana și 
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dumnezeirea Lui și totuși să nu ai o dragoste spirituală față 

de El. 

Atunci când pun întrebarea „Este Hristos Domnul 

tău?”, de fapt vreau să întreb dacă El ocupă în toate lucrurile 

primul loc în inima ta și dacă domnește cu adevărat peste 

viața ta. „Fiecare își vedea de drumul lui” (Isaia 53:6) - des-

crie calea pe care, în mod natural, noi toți o urmăm. Înainte 

de convertire, orice suflet trăiește pentru a face pe plac sine-

lui. Despre cei din vechime este scris: „fiecare făcea ce-i plă-

cea”. De ce? Pentru că „pe vremea aceea, nu era împărat în 

Israel” (Judecători 21:25). Aha! Acesta este lucrul pe care do-

resc să îl fac clar cititorului. Până ca Hristos să devină Împă-

ratul tău (1 Timotei 1:17; Apocalipsa 15:3), până când te vei 

pleca sub stăpânirea Lui, până când El devine Stăpânul vieții 

tale, în viața ta domină eul tău și astfel Îl respingi pe Hristos. 

Când Duhul Sfânt Își începe lucrarea harului într-un 

suflet, prima dată El convinge acel suflet de păcat. El îmi 

arată natura reală și mizerabilă a păcatului. El mă face să 

conștientizez că păcatul este o răzvrătire, o defăimare a au-

torității lui Dumnezeu, o așezare a voii mele împotriva voii 

Sale. El îmi arată că, mergând pe „drumul meu” (Isaia 53:6), 

continuând să fac plăcerile mele, de fapt mă războiesc împo-

triva lui Dumnezeu. Când ochii îmi sunt deschiși pentru a 

vedea că, în întreaga mea viață, am fost un răzvrătit, pentru 

a vedea cât de indiferent am fost în a-L onora pe Dumnezeu, 

cât de lipsit de preocupare am fost în ceea ce privește voia 
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Lui, am fost umplut de durere și de groază, și am fost uimit 

de faptul că Cel Preasfânt m-a răbdat atât de multă vreme și 

că nu m-a aruncat în Iad până acum. Cititorule, ai avut tu 

această experiență? Dacă nu, ar trebui să ai un motiv foarte 

serios să te temi ca nu cumva să fii de fapt mort din punct 

de vedere spiritual! 

Convertirea, adevărata convertire, convertirea mântu-

itoare, constituie o întoarcere de la păcat la Dumnezeu, în 

Hristos. Este o predare a armelor războiului meu împotriva 

Lui și o încetare a mea de a disprețui și a ignora autoritatea 

Lui. Convertirea prezentată în Noul Testament este descrisă 

astfel: „De la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți 

[adică să fiți supuși, să ascultați de] Dumnezeului celui viu 

și adevărat” (1 Tesaloniceni 1:9). Un „idol” este orice obiect 

căruia îi acordăm ceea ce suntem datori să Îi dăm numai lui 

Dumnezeu – locul suprem în simțămintele noastre, influența 

formatoare în inimile noastre, puterea dominantă în viețile 

noastre. Convertirea este o îndreptare în ceea ce privește ati-

tudinea, inima și voința, respingând păcatul, sinele și lumea. 

Convertirea adevărată este întotdeauna dovedită printr-o 

astfel de atitudine: „Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele Apos-

tolilor 9:6); ea este o predare fără rezerve a sinelui pentru a 

face voia Lui sfântă. Te-ai predat tu Lui? (Romani 6:13). 

Sunt mulți oameni care ar vrea să fie salvați de Iad, dar 

care nu vor să fie salvați de a face voia proprie, de a merge 

pe căile lor, de o viață lumească sau formală. Dar Dumnezeu 
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nu îi va mântui pe astfel de oameni în condițiile pe care ei le 

doresc. Pentru a fi mântuiți, trebuie să ne supunem condiți-

ilor Lui: „Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să 

se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul [știind că el 

s-a răzvrătit împotriva Lui în Adam] care va avea milă de el, 

la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând” (Isaia 55:7). 

Hristos a spus: „oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot 

ce are, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:33). Oamenii tre-

buie să se întoarcă „de la întuneric la lumină și de sub puterea 

Satanei la Dumnezeu” înainte ca ei să poată primi „iertare de 

păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți” (Faptele Apos-

tolilor 26:18). 

„Astfel dar, după cum L-ați primit pe Hristos Isus, 

Domnul, așa să și umblați în El” (Coloseni 2:6). Acesta este 

un îndemn pentru creștini, iar forța lui stă în aceasta – con-

tinuați așa cum ați început. Dar cum au „început” ei? Pri-

mindu-L pe „Hristos Isus, Domnul”, predându-și viețile Lui, 

supunându-se voii Lui, și încetând să mai placă sinelui. Au-

toritatea Lui este acum indubitabil aplicată. Poruncile Lui 

devin acum regula vieții lor. Dragostea Lui i-a constrâns la o 

ascultare fără rezerve și de bunăvoie față de El. Ei „s-au dat 

pe ei înșiși Domnului” (2 Corinteni 8:5). Ai făcut tu acestea, 

dragul meu cititor? Ai făcut acestea? Probează detaliile vieții 

tale aceste lucruri? Ar putea cei cu care vii în contact să vadă 

că tu nu mai trăiești pentru a place sinelui (2 Corinteni 

5:15)? 
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O, cititorul meu, nu greși în această privință: o conver-

tire pe care o produce Duhul Sfânt este una care conduce la 

o viață radical schimbată. Este o minune a harului. Este o 

întronare a lui Hristos în viața ta. Și astfel de convertiri sunt 

cu adevărat rare. Mulțimi de oameni au doar atâta „religie” 

câtă este suficientă pentru a-i face să fie într-o condiție spi-

rituală deplorabilă. Ei refuză să părăsească orice păcat pe 

care îl cunosc și nu au pace în sufletele lor până nu păcătu-

iesc din nou. Ei nu L-au primit niciodată pe „Hristos Isus, 

Domnul” (Coloseni 2:6). Dacă ar fi făcut asta, „bucuria Dom-

nului” ar fi devenit tăria lor (Neemia 8:10). Dar limbajul ini-

milor și al vieților lor (nu ceea ce scot pe gură) este acesta: 

„Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi” (Luca 

19:14). Este cumva acesta cazul tău? 

Marea minune a harului constă în schimbarea unui om 

dintr-un răzvrătit nelegiuit într-un supus iubitor și loial. 

Este o „înnoire” a inimii în așa fel încât persoana respectivă 

urăște ceea ce înainte iubea și iubește ceea ce înainte ura (2 

Corinteni 5:17). El își găsește plăcerea „în legea lui Dumne-

zeu, după omul dinlăuntru” (Romani 7:22). 

El descoperă că „poruncile Lui [Hristos] nu sunt grele” 

(1 Ioan 5:3) și că „pentru cine le păzește, răsplata este mare” 

(Psalmii 19:11). Este aceasta experiența ta de viață? Ar trebui 

să fie, dacă L-ai primit pe Hristos Isus, DOMNUL! 
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Dar a-L primi pe Hristos Isus, Domnul, este un lucru 

care depășește complet puterea omenească. Acesta este ulti-

mul lucru pe care o inimă neregenerată dorește să îl facă. 

Trebuie să aibă loc o schimbare supranaturală a inimii îna-

inte ca orice dorință pentru Hristos să cucerească inima. Și 

acea schimbare nu poate fi făcută de nimeni, ci numai de 

Dumnezeu (1 Corinteni 12:3). De aceea: „Căutați-L pe Dom-

nul câtă vreme se poate găsi” (Isaia 55:6). Caută-L cu toată 

inima (Ieremia 29:13)! Cititorule, s-ar putea să fi fost un pre-

tins creștin mulți ani până acum, și se prea poate ca să fi fost 

sincer în pretenția ta. Dar dacă Dumnezeu S-a folosit de 

această broșură pentru a-ți arăta că nu L-ai primit niciodată 

cu adevărat pe „Hristos Isus, Domnul”, dacă acum conști-

entizezi în sufletul și conștiința ta că SINELE a domnit în tine 

până acum, nu crezi că ar fi bine să te așezi pe genunchi și 

să mărturisești aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu? Măr-

turisește-I dorința ta de a urma propria voință, mărturisește 

răzvrătirea ta împotriva Lui și imploră-L să lucreze în tine în 

așa fel încât, fără vreo altă amânare, să fii făcut capabil de a 

te preda în totalitate voii Lui și să devii supus Lui, slujitor al 

Lui, robul Lui iubitor, în faptă și în adevăr!
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