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Christopher Love a fost păstor al Bisericii St. Lau-

rence-Jewry din London, fiind martirizat prin decapitare 

la vârsta de 29 ani pentru trădare în timpul Protectora-

tului lui Oliver Cromwell. Thomas Manton a predicat la 

înmormântarea sa. Printre cei acuzați alături de Love, 

dar nu au putut fi dovediți vinovați și executați, s-a nu-

mărat și Thomas Watson, ca și alți predicatori impor-

tanți din Londra. Love și-a declarat nevinovăția chiar și 

în ultima clipă. Corespondența dintre Christopher și so-

ția sa Mary din momentele când el era închis în Turnul 

Londrei așteptându-și moartea, în August 1651, este 

plină de dragoste și sentimente mișcătoare. 

 

Vă voi arăta 8 caracteristici specifice ale omului care 

nu Îl are pe Hristos. 

1. Orice om fără Isus Hristos este un om stricat. 

2. El se află în robie [față de păcat]. 

3. Este un cerșetor. 

4. Este un om orb. 

5. Este un om deformat. 

6. Este un om neîmplinit. 

7. Este un om mort; și 

8. Este un om condamnat. 
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Acestea sunt cele 8 caracteristici ale omului care nu 

Îl are pe Isus Hristos.  

În primul rând, orice om fără Isus Hristos este 

un om stricat.  

Deși poate că te-ai născut cu sânge de nobil sau ești 

chiar fiu de prinț, dacă prin venele tale nu curge sângele 

regal al lui Isus Hristos, nu ești decât o brută, un om de 

nimic. În Daniel 11:21 și Psalmul 15:4, poți citi câteva 

rânduri despre oamenii stricați. Așa este orice om fără 

Hristos; și este și legitim să fie așa, pentru că numai 

Hristos poate să îndepărteze de la tine acea ticăloșie pe 

care orice om o are prin natura lui.  

În Isaia 43:4, Dumnezeu spune, „Pentru că ai preț în 

ochii Mei, și de cinste...” (lit. KJV).  

Iar în 1 Petru 2:7: „Pentru voi, deci, care credeți, (Pi-

atra/Hristos) este cinstea” [lit. KJV]. Isus Hristos este 

Cel care pune un diamant de slavă asupra oamenilor. 

Cei care nu Îl au pe Hristos sunt cu toții niște netrebnici, 

și aceasta în următoarele 3 aspecte: 

1. Ei au o origine stricată. 

2. Ei comit acțiuni stricate; și 

3. Ei au scopuri și țeluri stricate. 

Orice om care este în afara lui Hristos are o origine 

stricată. Originea aceasta nu vine de la Duhul Sfânt, ci 
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din natura stricată a omului. El nu provine de la Dum-

nezeu, care este Tatăl luminii, ci de la diavolul, care este 

prințul întunericului. 

Un astfel de om este stricat pentru că el comite fapte 

stricate. În cel mai fericit caz, toate acțiunile și slujirile 

omului fără Hristos sunt niște biete cârpe murdare și 

fapte moarte. În starea sa neconvertită, omul este scla-

vul și sluga diavolului, este un făptuitor al stricăciunii, 

împlinindu-și încă dorințele firii și ale minții, și fiind de-

dat în totul atracțiilor stricate. 

Cel care este fără Hristos este un om ticălos pentru 

că are în vedere țeluri și scopuri stricate în orice lucru 

face, și aceasta în două modalități. (1) În această lume, 

el are țeluri stricate în tot ceea ce el ascultă, citește, se 

roagă și pretinde despre religie. În tot ceea ce el face, nu 

se gândește decât la sine și la scopurile proprii. (2) În 

toate acțiunile sale, el țintește la scopuri stricate cu pri-

vire la viața de apoi. Prin contrast, faptele omului în 

Hristos țintesc mântuirea, pe când cele ale omului fără 

Hristos țintesc condamnarea veșnică. 

În al doilea rând, un om fără Hristos nu doar că 

este un om stricat, ci se află și în robie față de păcat.  

Iată ce spune acest Hristos în Ioan 8:36: „Deci, dacă 

Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr” [BOR], 

prin aceasta spunând că, dacă nu te interesează să fii 

eliberat de Hristos din sclavia față de păcat și față de 
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Satana, atunci ești cu adevărat un sclav al acestora. 

Această robie și sclavie constau din 3 lucruri specifice: 

1. Ești sclav față de păcat; 2. Ești sclav față de diavolul, 

și 3. Ești sclav față de Lege. 

1. Orice om care nu Îl are pe Hristos este sclav față 

de păcat. În Ioan 8:34, Isus spune: „Adevărat, adevărat, 

vă spun că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatu-

lui”, iar în 2 Petru 2:19: „Le făgăduiesc slobozenia, în 

timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este 

robul lucrului de care este biruit”. Orice om, prin natura 

lui, este sclav față de poftele sale, sclav față de păcat și 

față de alte ființe. Dumnezeu l-a creat pe om să stăpâ-

nească asupra tuturor creaturilor, dar omul s-a făcut pe 

sine sclav tuturor acestor creaturi. 

2. Nu doar că omul este sclav și rob păcatului, ci și 

rob diavolului. Ultimele două versete din 2 Timotei 2 

spun: „să îi îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădej-

dea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cu-

noștința adevărului; și, venindu-și în fire, să se des-

prindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-

i facă voia”.  

3. Omul este în robie față de Lege, adică nimic din 

ceea ce el face nu este în ascultare de Lege. Aceasta este 

cea mai mare tragedie a omului fără Hristos. El este 

obligat să împlinească în întregime și continuu Legea lui 

Dumnezeu. În Apocalipsa 18:10 se găsește o expresie 

foarte ciudată. Sfântul Ioan ne spune că toți aceia care 
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s-au închinat fiarei vor striga: „Vai, vai, Cetatea cea 

mare, Babilonul, cetatea cea tare” a căzut, și vor plânge 

pentru sclavii și sufletele oamenilor. Toți oamenii stri-

cați sunt sclavi ai lui antihrist, sunt sclavi față de păcat 

și față de Lege – iată care este cea mai mare tragedie a 

omului neregenerat. 

În al treilea rând, fără Hristos nu doar că ești ti-

călos și sclav, dar ești și ca un cerșetor, căci toate como-

rile harului și ale milei sunt ascunse și închise în Hristos 

ca și cum ar fi încuiate într-un magazin. Coloseni 2:3 ne 

spune că în Hristos „sunt ascunse toate comorile înțelep-

ciunii și ale științei”. Dacă ești în afara lui Hristos, nu ai 

nimic din acestea, după cum scrie în Apocalipsa 3:17: 

„Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc 

lipsă de nimic’, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, 

orb și gol”. Oricine știe că cerșetorului îi lipsesc următoa-

rele 4 lucruri: hrană pentru stomacul său, haine pentru 

trupul său, bani în buzunar, și un acoperiș deasupra ca-

pului. De aceea, în toate aceste aspecte, orice om care nu 

Îl are pe Hristos este un cerșetor. 

1. După cum un cerșetor nu are mâncare care să îi 

stăvilească foamea din stomac, toți aceia care nu sunt in-

teresați de Isus Hristos sunt niște cerșetori, pentru că, 

dacă nu te hrănești din pâinea vieții și nu bei din apa vi-

eții, adică din Domnul Hristos, al Cărui trup este hrană și 

al Cărui sânge este băutură dătătoare de viață, fără aces-

tea sufletul tău va muri de foame și de sete spirituală. 
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2. După cum un cerșetor nu are haine cu care să își 

acopere trupul, tot așa orice om care nu Îl are pe Hristos 

nu doar că este sărac, ci este și gol, dezbrăcat, după cum 

scrie în Apocalipsa 3:17: „ești ticălos, nenorocit, sărac, orb 

și gol”. Acel om care nu este îmbrăcat cu lunga haină a 

neprihănirii lui Hristos este un om gol, și astfel este ex-

pus mâniei și răzbunării lui Dumnezeu, Cel Atotputernic. 

Numai aceia care sunt îmbrăcați cu haina neprihănirii lui 

Hristos pot spune că au acoperită goliciunea păcătoșeniei 

și a rușinii lor. Se spune despre Iacov că el a obținut bi-

necuvântarea tatălui său fiind îmbrăcat cu hainele frate-

lui său mai mare. Tot așa suntem binecuvântați de Dum-

nezeu Tatăl nostru – numai când suntem îmbrăcați cu 

haina Fratelui nostru mai mare, Isus Hristos. 

3. Cerșetor este acela care nu are niciun ban în bu-

zunar. În mod asemănător, deși buzunarele tale ar pu-

tea fi pline de aur, dacă inima ta nu este plină de har, 

ești unul dintre cei mai de jos cerșetori (Luca 16:11). Ha-

rul este singura bogăție adevărată. Toate bogățiile du-

rabile sunt ascunse în Hristos. 

4. În ultimul rând, cerșetor este acela care nu are un 

acoperiș asupra capului, care nu are un pat unde să își 

aștearnă capul. Tot așa, tu, care nu te interesează de 

Hristos, când se vor termina zilele tale pe lumea aceasta 

și când moartea te va vizita, nu vei ști nici ce te așteaptă 

și nici unde să te duci. Nu poți să spui asemenea celui 

evlavios că, atunci când moarea te va lua din această 
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lume, vei fi primit în locașurile veșnice. Nu poți spune 

că Hristos a mers înaintea ta ca să îți pregătească un loc 

în Rai. 

Așadar, poți vedea în aceste 4 lucruri specifice că un 

om lipsit de Hristos este un cerșetor în toată regula, care 

nu are nici hrană, nici haine pentru trupul său, nici bani 

în buzunar, nici un acoperiș deasupra capului, doar dacă 

nu cumva viața lui este cufundată în peștera întunericu-

lui, alături de diavoli și duhurile blestemate. 

În al patrulea rând, o altă caracteristică a omului 

fără Hristos este orbirea lui spirituală.  

În Apocalipsa 3:17 spune, „nu știi că ești ticălos, ne-

norocit, sărac, orb și gol”. De aceea tot oamenii stricați, 

în timpul cât sunt neconvertiți, sunt denumiți „întune-

ric”, după cum spune Efeseni 5:8: „Odinioară erați întu-

neric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci 

ca niște copii ai luminii”. Dar când Lumina a venit în 

lume, oamenii au iubit întunericul mai mult decât lu-

mina, pentru că faptele lor sunt rele. 

Isus Hristos este pentru sufletul omului ceea ce Soa-

rele este pentru Pământ. Îndepărtează Soarele de Pă-

mânt și acesta se va transforma în nimic mai mult decât 

un întuneric imens. În mod asemănător, când Hristos 

Se află departe de sufletul omului, acesta nu este decât 

un mare întuneric al diavolului. Deși Hristos este în 
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lume, dacă inima îți este închisă și Isus Hristos nu este 

în tine, te afli în starea de întuneric și orbire. 

În al cincilea rând, orice om fără Hristos este un 

om deformat.  

Așa putem citi în Ezechiel 16:3-4: „Așa vorbește 

Domnul Dumnezeu, către cetatea Ierusalimului: ‚Prin 

obârșia și nașterea ta ești din țara Cananiților; tatăl tău 

era Amorit, și mama ta Hetită. La naștere, în ziua când 

te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în 

apă, ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare, și nici 

n-ai fost înfășată în scutece’”. Apoi, în versetul 6: 

„Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită 

în sângele tău, și am zis: ‚Trăiește chiar și în sângele 

tău!’ Da, ți-am zis: ‚Trăiește chiar și în sângele tău!’”. 

Când un copilaș stă în propria baltă de sânge, necurățat, 

nespălat, cât de tragică trebuie să fie situația lui? Iar 

Dumnezeu spune că aceeași este și situația ta. Citește 

mai departe versetul 7: „Te-am înmulțit cu zecile de mii 

ca iarba de pe câmp. Și ai crescut, te-ai făcut mare, ai 

ajuns de o frumusețe desăvârșită”. Apoi în versetul 14L 

„Ți s-a dus vestea printre neamuri, pentru frumusețea 

ta; căci erai desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu 

care te împodobisem, zice Domnul, Dumnezeu”, prin 

aceasta vrând să spună că, înainte ca Hristos să mântu-

iască un suflet, acesta zace în propriul sânge, nefiind ca-

pabil să se ajute singur, dar când el se apropie de Hristos 
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pentru că Hristos îl caută, sufletul lui este curățat. Dacă 

îți lipsește Hristos, îți lipsește și cea mai bună podoabă. 

Un om fără Hristos este ca un trup plin de răni și 

bube. Este ca o casă întunecată, fără lumină, ca un trup 

fără cap; iar un astfel de om nu poate fi decât un om 

deformat. 

În al șaselea rând, omul fără Hristos este un om 

neîmplinit.  

Hristos este singura sursă de mângâiere și fântâna 

oricărei bucurii și consolări. Îndepărtează-L pe Hristos de 

suflet, și este ca și cum ai lua soarele de pe cer. Dacă un 

om ar avea toate binecuvântările acestei lumi, dar îi lip-

sește Hristos, de fapt îi lipsește exact Cel care îi îndulcește 

viața în toate necazurile sale. În Exod 15:23-25 citim des-

pre apele de la Mara. Acestea erau atât de amare, încât 

nimeni nu putea să bea din ele. Dar Domnul i-a arătat lui 

Moise un lemn care, atunci când era aruncat pe ape, a 

făcut ca acestea să fie dulci. Iată, Isus Hristos simboli-

zează acest lemn. El îndulcește amărăciunea oricărei su-

ferințe și poate face ca toate întristările noastre să fugă 

de la noi. Nu există nimic altceva în această lume care să 

îndulcească mai mult mângâierile și care să ne dea mai 

multă bucurie chiar și când ne bucurăm de lucrurile aces-

tei lumi, decât a fi alipit de Isus Hristos. 

A trăi mai ușurat în această lume nu constă, dragul 

meu, din a avea multe avuții în casa ta, ci din a-L avea 
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pe Hristos în inima ta. Toată pâinea pe care o mănânci 

va fi o pâine a amărăciunii dacă nu te hrănești din tru-

pul lui Isus Hristos; și toate băuturile pe care le bei nu 

sunt decât vinul întristării dacă nu bei din sângele lui 

Isus Hristos. Fără a-L iubi pe Hristos, toate bunătățile 

tale nu sunt decât necazuri, și toate îndurările tale nu 

sunt decât stricăciuni, după cum scrie în Iov 20:22: „În 

mijlocul belșugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticălo-

șilor se va ridica asupra lui”. Chiar dacă ai avea din 

abundență lucrurile acestei lumi, chiar dacă ai avea mai 

mult decât ți-ar fi de ajuns, dacă nu-L ai pe Hristos, nu 

ai nimic. 

În al șaptelea rând, o altă caracteristică a omului 

fără Hristos este că e un om mort.  

Cunoști probabil acel verset din 1 Ioan 5:12: „Cine 

are pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-

are viața”. De asemenea, citim în Efeseni 2:1 că omul 

neregenerat este mort în greșelile și păcatele lui, iar mo-

tivul este că Hristos este viața celui credincios. Coloseni 

3:3 spune: „viața voastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu”. Pune-L deoparte pe Hristos, și omul este 

lipsit de viață. Tot așa, ia viața de la un om și nu mai 

rămâne din el decât o bucată de carne moartă. Oamenii 

nemântuiți sunt ca niște morți străini de viața evlaviei, 

de aceea ei sunt morți în păcatele lor. Chiar dacă ei s-ar 

bucura de viață ca orice om, dacă această viață nu este 

trăită prin credința în Fiul lui Dumnezeu, acei oameni 
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sunt morți din punct de vedere spiritual. De exemplu, 

este clar că un om mort nu simte nimic. Fă-i ce vrei, că 

nu mai simte nimic. Așa este și un mort spiritual – el nu 

își simte greutatea păcatelor, chiar dacă acestea îl apasă 

greu cufundându-l în groapa Iadului. El este străin de 

viața sfințeniei; nu simte nimic, este dedat la stricăciuni, 

așa încât nu simte povara păcatelor sale. 

Un om mort nu mai are dreptul la nimic pe această 

lume. Chiar dacă ar fi fost putred de bogat, când moare, 

el pierde totul, toată bogăția lui luând-o altul. La fel, fi-

ind mort spiritual, nu poți pretinde nimic, nu ai dreptul 

la nimic, nici la har, nici la milă, nici la Rai, nici la feri-

cirea care este în Hristos Isus. 

Un om mort progresează în putreziciune și se în-

toarce tot mai mult în țărâna din care a venit. Tot așa, 

un om mort spiritual avansează din stricăciune în stri-

căciune, de la un păcat la altul, până când, la ultima pi-

cătură, este aruncat în focul Iadului. 

În al optulea rând, omul fără Hristos este un om 

condamnat, blestemat.  

Dacă trăiești și mori fără Hristos, ești un om con-

damnat. Așa spune și Ioan 3:18: „Cine nu crede, a și fost 

judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al 

lui Dumnezeu”. El poate fi atât de sigur de condamnarea 

lui ca și cum ar fi deja în Iad. Cel care este fără Isus Hris-

tos nu poate merge în Rai, căci Raiul, slava și fericirea îi 
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sunt interzise. Raiul nu le este dat decât acelora care 

sunt moștenitori împreună cu Hristos, și deci, cei care 

sunt fără Hristos trebuie să fie lipsiți și de Rai, implicit lip-

siți de fericire și mântuire și, de aceea, sunt condamnați. 

Iată în aceste 8 caracteristici specifice cât de tragică 

și de mizeră trebuie să fie situația oricărui om fără Hris-

tos. O, fie ca toate aceste lucruri pe care le-ai citit acum 

privind stricăciunea și destinul tragic al omului fără Hris-

tos să îți provoace sufletul să tânjească cu toată puterea 

și mai presus de orice, după a-L avea pe Isus Hristos. 

 

  

  



 

 

                   MAGNA GRATIA 
                           Noi vestim Evanghelia harului 
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ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             

după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 
Mulțumim! 


