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Tu să rămâi în lucrurile, pe care le-ai învățat și de care
ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat:
din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea
înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în
Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu
și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea
înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic
pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:14-17
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1
TEOLOGIA
1. Cuvântul teologie are sensul de discurs despre Dumnezeu. Cuvântul în sine nu se găsește în Scriptură, în schimb îl
putem găsi sub forma expresiilor Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura bună, învățătura sănătoasă, învățătura lui Dumnezeu,
învățătura lui Hristos, cuvintele sănătoase, Scripturile sau alte
expresii asemănătoare. Teologia reprezintă studiul Divinității
iar un teolog este cel care-L studiază pe Dumnezeu. Teologia
studiază Ființa și perfecțiunile lui Dumnezeu, relația Lui cu noi,
scopurile Lui pentru noi, promisiunile pe care El ni le-a făcut,
voia Lui față de noi și modalitatea corectă în care putem să-I
fim plăcuți.
2. Nu putem învăța teologia din alte surse decât acelea pe
care Dumnezeu Însuși le-a deschis minților noastre. Acestea
constau din revelația naturii și revelația specială. Revelația
naturii este alcătuită din toate lucrările vizibile ale lui Dumnezeu. Ceea ce noi putem învăța din acestea este denumit
generic „teologie naturală”. Studiind lucrările lui Dumnezeu,
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ne putem folosi de rațiune și de orice știință adevărată, extrăgând din ele tot ceea ce putem cunoaște. Teologia naturală reprezintă fundamentul religiei adevărate. David spunea – „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor
vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta, fără
vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul
lor străbate tot pământul, și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui” (Psalmii
19:1-4).
Pavel afirmă: „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii,
când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de
El. Așa că nu se pot dezvinovăți” (Romani 1:19-20). Psalmistul subliniază: „Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de
toți cei ce le iubesc” (Psalmii 111:2). Există multe părți ale
Scripturii care prezintă în detaliu lucrările lui Dumnezeu de
creație și pe cele ale providenței Lui.
3. Cealaltă sursă a revelației din care putem învăța teologia este Biblia. Ea este însăși Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 2:13). Este Cuvântul Dumnezeului celui viu, și va
rămâne veșnic (1 Petru 1:23). În Scriptură, Dumnezeu Se
descoperă față de noi într-o modalitate nouă și specială, spre
mântuirea noastră. Ea prezintă multe dintre învățăturile teologiei naturale și ne arată foarte clar multe dintre lucrurile
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pe care natura ni le prezintă doar încețoșat. Slava ei particulară constă în faptul că ea îi învață pe păcătoși calea mântuirii. Astfel, ceea ce noi învățăm în această modalitate se numește „teologia revelată”.
4. În ce privește profunzimea, cunoașterea lui Dumnezeu
pe care o au îngerii și sufletele oamenilor neprihăniți, care au
fost făcuți perfecți în cer, este foarte diferită de cunoașterea
pe care au până și cei mai evlavioși și mai capabili oameni
de pe pământ. Aici, pe pământ, toți oamenii sunt supuși erorii, și toți greșesc. Niciun om de pe pământ nu este lipsit de
idei greșite sau de vreo idee – ori de lipsa vreunei idei – care
să nu îi afecteze cunoașterea. Acesta nu trebuie să fie un motiv care să ne încurajeze la lenevie sau descurajare; dimpotrivă, este un bun motiv ca noi să fim smeriți, atenți și să ne
lăsăm învățați, precum și să ne rugăm ca să primim lumina
și călăuzirea divină. Dar lucrurile sunt cu totul diferite în cer.
Cei care sunt prezenți acolo văd întotdeauna Fața lui Dumnezeu (Matei 18:10). Ei nu mai au nevoie să nădăjduiască
după vreun lucru, fiindcă ei se află acolo în posesia tuturor
lucrurilor bune (Romani 8:24). „Acum, vedem ca într-o
oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față.
Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa
cum am fost și eu cunoscut pe deplin” (1 Corinteni 13:12).
Cunoașterea neafectată de vreo eroare aparține doar ființelor cerești. Cu toate acestea, o mare parte a cunoașterii
de care se bucură ființele cerești se referă la aceleași lucruri
pe care oamenii evlavioși le învață în această lume. Cei care
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sunt acum în cer cunosc în mod perfect ceea ce noi cunoaștem aici doar în parte.
5. Teologia naturală ne învață suficiente lucruri ca să ne
convingă de vinovăția că nu Îl iubim și nu ascultăm de Dumnezeu. Ea ne condamnă, dar nu ne poate mântui. Ea ne lasă
fără scuze dar și fără speranță (Romani 1:20). Ea ne oferă
informații clare că ceva este greșit în noi, dar nu ne spune și
cum să ne corectăm. Cunoștința naturală a omului ne convinge de păcat, de starea ruinată a omului și de faptul că nu
suntem plăcuți lui Dumnezeu. Totuși, nu citim nicăieri în lucrările lui Dumnezeu din natură despre îndurarea arătată celui pierdut sau de iertarea față de cel vinovat. „Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin
aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor,
care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele” (Romani 2:14-15). Dumnezeu nu Se lasă niciodată fără mărturie,
prin faptul că El ne face întotdeauna bine, ne dă ploaie din
cer, anotimpuri roditoare și ne umple inimile, binecuvântându-ne cu hrană și bunătate (Faptele Apostolilor 14:17).
Oamenii ar trebui să știe – și ar ști, dacă inimile lor nu ar fi
întunecate – că Dumnezeu a creat lumea și toate lucrurile, că
El este Domnul cerurilor și al pământului și că ei ar trebui
să-L caute, pentru că în El au viața, mișcarea și ființa (Faptele Apostolilor 17:24-28).
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6. Teologia revelată constată și confirmă toate adevărurile pe care lucrările lui Dumnezeu ni le transmit. Revelația
scrisă a lui Dumnezeu nu contrazice niciodată revelația naturală. Acela care ne vorbește prin lucrările Sale din natură
este, fără îndoială, Dumnezeul adevărului, Același care ne
vorbește prin Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu poate să Se
nege și nici să Se contrazică. Până și Balaam a ajuns să recunoască faptul că Dumnezeu nu poate să mintă (Numeri
23:19). Sinceritatea divină este proclamată în tot universul
și prin tot ceea ce Dumnezeu face. Dacă omul n-ar fi păcătuit
niciodată, natura l-ar fi învățat suficiente lucruri ca să-l facă
un închinător acceptabil. Dar acum, că el a pierdut favoarea
și părtășia cu Dumnezeu, și nu știe către ce să se îndrepte, el
are nevoie de o călăuză din cer – o lecție nouă cu privire la
esența și modalitatea în care să slujească lui Dumnezeu. Iluminarea naturală nu este suficientă pentru mântuire. Până
și cei mai înțelepți dintre păgâni au afirmat credința lor că
este nevoie de un mare învățător care să aducă mesajul din
cer.
7. Această lipsă este acoperită de Isus Hristos, și de profeții și apostolii Lui. El a spus: „Învățătura Mea nu este a
Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine” (Ioan 7:16). Profeții
au fost mânați de Duhul lui Hristos pentru a scrie Scriptura
(1 Petru 1:12). Fără îndoială, toți oamenii sfinți care au scris
Biblia au vorbit mânați de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21; 2 Timotei 3:16). În Scriptură există cele mai bune lecții de înțelepciune cerească. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte simplu.
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Dar mintea omenească e foarte slabă și, din nefericire, întunecată. Astfel, „omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nici nu le poate
înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2:14). Cu toate acestea, „Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor” (Psalmii 19:7). Scriptura a fost dată omului de Dumnezeu ca el să fie perfect, bine
echipat pentru orice faptă bună (2 Timotei 3:17). Dacă vreun
om vrea să fie un bun slujitor al lui Dumnezeu, atunci el trebuie „să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu
învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, și să înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9). Cuvântul Dumnezeu este fără greșeală. Autoritatea lui este perfectă. Nici o eroare nu a putut fi găsită până acum în el. El
conduce sufletul înapoi la Dumnezeu, de care noi, răi fiind,
am rătăcit.
8. Scopul a tot ceea ce Dumnezeu a făcut și vorbit este
propria Sa glorie. „Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar
și pe cel rău pentru ziua nenorocirii” (Proverbe 16:4). „Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia
Ta stau în ființă și au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11). Dar ceea
ce face Cuvântul lui Dumnezeu să fie cu totul extraordinar
este faptul că el a fost lăsat spre a conduce omul la mântuire.
„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți
că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți

TEOLOGIA

15

viața în Numele Lui” (Ioan 20:31). Cuvântul lui Dumnezeu
este aplicat în sens mântuitor poporului Lui, pentru ca ei să
Îl laude pe Acela care i-a chemat din întuneric la lumina Lui
minunată (1 Petru 2:9).

2
RAȚIUNE ȘI REVELAȚIE
1. Dacă omul n-ar fi avut rațiune, n-ar fi fost cu nimic
deosebit de un animal. Atunci când el nu-și folosește rațiunea, nu se deosebește cu nimic de un nebun! Acela care ne-a
dat un suflet, ne-a dat și o minte. Atunci când noi refuzăm
să ne folosim de toate puterile minții noastre, suntem vinovați. Cu cât sunt mai puternice facultățile noastre mintale,
cu atât este mai bine, însă doar dacă sunt îndreptate în direcția bună. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul staulul
stăpânului lui; de aceea, haideți să-L cunoaștem pe Dumnezeul care ne păzește și ne hrănește întotdeauna. Animalele
au instincte, dar omul are rațiune. Haideți să ne folosim rațiunea într-un fel înțelept.
2. Omul poate avea un simțământ profund al nevoilor lui,
dar nu este în măsură să-I spună lui Dumnezeu ce anume să
îl învețe și nici nu putem noi să judecăm adevărurile despre
care suntem cu totul ignoranți. Dar, folosindu-ne de rațiune
într-un mod corect, putem să învățăm lucrurile pe care Dum-
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nezeu ni le-a transmis în Biblie. În aceeași modalitate, noi putem, prin binecuvântarea Lui, să înțelegem ceea ce Cuvântul
Lui spune. Cu toate acestea, oamenii nu sunt mântuiți datorită
inteligenței lor sau a ascuțimii logicii lor.
Unii oameni par înclinați să pună rațiunea lor deasupra
lui Dumnezeu, și să se închine la ea. Astfel, ei ajung să rostească cuvinte deșarte. Ei spun că au o părere mult prea bună
despre Dumnezeu pentru a crede că El ar putea să facă un
lucru sau altul, pe când El a spus adesea ce va face și când va
face. Mintea omului este foarte neputincioasă. Ea este capabilă să producă multe prejudecăți. Acela care vrea să descopere adevărul, trebuie să iubească adevărul. Sinceritatea
face întotdeauna diferența. Acela care vrea să descopere adevărul, trebuie să îl caute ca și cum ar avea de descoperit o
comoară ascunsă.
3. Rațiunea nu poate crede în lucruri absurde. Două lucruri contradictorii nu pot să caracterizeze un adevăr în același timp. Oamenii spun uneori că ei cred anumite lucruri,
care sunt absurde, dar este evident că ei greșesc. Nicio minciună nu poate fi considerată adevăr. Minciuna nu are nici
natura și nici semnele distinctive ale adevărului. Un lucru
poate să ni se pară foarte ciudat, și totuși să fie adevărat.
Dumnezeu nu este niciodată surprins, din cauza faptului că
El are o cunoaștere perfectă și infinită.
4. Oamenii au căutat vreme îndelungată să-L cunoască pe
Dumnezeu doar prin intermediul rațiunii, dar au eșuat lamentabil. Secole după secole, lumea a încercat să-L cunoască
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pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei, dar nu L-a cunoscut (1
Corinteni 1:21). Cu cât au adunat mai mult învățătură omenească, cu atât ignoranța lor a devenit mai grosolană. De aceea,
revelația a fost necesară. În zonele unde Cuvântul lui Dumnezeu nu a ajuns, cu cât s-au dezvoltat mai mult artele și științele,
cu atât s-au înmulțit dumnezeii falși. Chinezii stăpânesc multe
arte ornamentale și au scris multă literatură, dar au ajuns să
aibă milioane de dumnezei. Cu cât și-a extins Imperiul Roman
cuceririle, cu atâta au ajuns să se închine la mai mulți dumnezei
în Pantheon. Atenienii se închinau la toți zeii pe care-i cunoșteau și, ca să fie siguri că nu au uitat de vreunul, au ridicat un
altar unui dumnezeu necunoscut (Faptele Apostolilor 17:23).
Lăsată în voia ei, rațiunea nu va face altceva decât să-și croiască
drumul către judecată prin cel mai gros întuneric. Orice putea
să facă iluminarea naturală pentru om înainte ca rațiunea lui
să cadă în păcat, este evident că l-a ajutat cu foarte puțin după
aceea.
5. De ce ar fi atât de incredibil ca Acela care l-a creat pe
om să îi și vorbească? Păgânii ne vorbesc despre faptul că
zeii lor se îmbracă în mantia demnității lor și se izolează de
oameni. Dar, în ce-L privește pe Dumnezeul Bibliei, chiar
dacă El locuiește în ceruri, este prezent și pe pământ. Pentru
cel care are mintea deschisă ca să învețe, revelația naturală
îi spune constant tainele Lui. De ce nu ar putea Acela care
cunoaște toate lucrurile să ne spună câte ceva despre El și să
ne arate calea corectă prin care putem să-I fim plăcuți? El
cunoaște toate lucrurile; de ce nu le-ar transmite către noi
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pe acelea care privesc atât onoarea Lui cât și binele nostru?
„Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile, s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?” (Psalmii 94:9-10). Este un lucru pervers a nega că
Dumnezeu poate să Își facă cunoscută voia, dacă El dorește
să facă asta. Acela care cunoaște toate lucrurile poate să ne
învețe tot ceea ce este important să știm.
6. O revelație care nu este însoțită de dovezi suficiente
cu privire la faptul că vine de la Dumnezeu, nu ne este de
niciun folos. Dacă o astfel de revelație este împotrivitoare
adevărului, dreptății, cinstei, bunătății sau evlaviei, putem
ști că ea nu provine de la Dumnezeu. Dacă ea conține minciuni sau contradicții; dacă ea se sprijină doar pe simpla pretenție a unui om care spune că Dumnezeu i-a vorbit; dacă nu
este însoțită de niciun fel de putere asupra inimii și conștiinței omului; dacă învățăturile ei sunt nedemne până și de
un om simplu; dacă țelul ei nu este sfințenia; dacă aceia care
au umblat în conformitate cu preceptele ei și cu spiritul ei au
fost oameni răi și stricați; pe scurt, dacă ea promovează nelegiuirea și răutatea – putem să privim la ea și să afirmăm
că nu poate fi un lucru care să vină de la un Dumnezeu bun.
Așadar, dacă oamenii care au mărturisit cu privire la viața,
caracterul, învățăturile și minunile lui Isus Hristos ar fi fost
niște lacomi după bogății, dacă ar fi tânjit după aplauzele oamenilor sau ar fi alergat după senzualități și, prin viețile lor,
ar fi dovedit că și-au împlinit aceste planuri stricate, n-am mai
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fi luat aminte la ceea ce ne-au spus. Dar niciunul dintre ei nu
a acumulat vreodată bogății lumești. În loc de plăceri, ei au
avut parte de torturi. În loc de onoruri și aplauze, au fost considerați oameni lipsiți de valoare. Ei au fost socotiți întotdeauna ca oi de tăiat. Mereu au fost dați morții. Cu toate acestea, ei nu și-au schimbat mărturia, ci au afirmat constant aceleași adevăruri. Revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o este
însoțită de orice dovadă suficientă că vine de la El.
7. Atunci când deschidem Biblia, observăm că ea conține
afirmații calme, serioase și rezonabile; învățăturile ei cercetează și smeresc mândria omului; poruncile ei sunt pure,
drepte și cuprinzătoare; promisiunile ei sunt clare și potrivite ca să pună bucurie în inima oamenilor evlavioși; amenințările ei sunt înfricoșătoare și potrivite pentru a-i deturna
pe cei răi de la planurile lor. Pe scurt, Biblia nu spune nimic
ca să îl rănească pe om sau ceva care să fie nedemn de Dumnezeu, ci ea îi încurajează mult pe oamenii sfinți să meargă
pe căile drepte, iar Dumnezeu este mai onorat prin intermediul Scripturii decât prin orice alte cărți care au fost scrise
vreodată. Singurii oameni care se supun cu bucurie și în totalitate lui Dumnezeu sunt aceia care cred cu fermitate în
Biblie.
8. Această carte are autoritate peste mintea și conștiința
omului. Puterea ei este așa de mare încât, atunci când doi
necredincioși rău intenționați s-au apucat să o citească pentru a găsi greșeli în ea, amândoi au fost convertiți și amândoi
au scris apoi lucruri favorabile despre ea. Cuvintele ei sunt
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duh și viață. Într-una dintre zilele manifestării puterii lui
Dumnezeu, cuvintele ei au transformat 3000 de ucigași ai lui
Hristos în închinători care L-au adorat. Și astăzi ea convertește, purifică și mângâie inimile tuturor celor care o primesc cu adevărat.
9. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este lăsat pentru toții
oamenii. Chiar și păgânii, care îl cunosc și resping, vor fi judecați prin el. Iată ce a spus Hristos, Cel care va judeca lumea: „Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele,
are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va
osândi în ziua de apoi” (Ioan 12:48). Cercetând Scripturile,
David a fost făcut mai înțelept decât vrăjmașii lui. El avea
mai multă înțelepciune decât toți învățătorii lui. El a înțeles
mai multe lucruri decât toți învățații din antichitate (Psalmii
119:98-100). Cel care are urechi de auzit, să ia aminte la tot
ceea ce Dumnezeu îi spune. Cel ce are ochi să citească, să
citească tot Cuvântul lui Dumnezeu. Adresându-Se unei
mase mari de oameni, unii dintre ei fiind vrăjmași ai Lui,
Isus a spus: „Cercetați Scripturile” (Ioan 5:39). Descurajarea
citirii și studierii Cuvântului lui Dumnezeu de către oameni
în orice biserică este o gravă eroare și ia de la oameni cheia
cunoștinței (Luca 11:52). Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe calea noastră
(Psalmii 119:105).

3
ADEVĂRUL DIVIN:
DEOSEBIT, DAR
DESEORI TAINIC
1. Adevărul este deosebit în însăși natura lui. Adevărul
religios este caracterizat de cea mai mare valoare. După cum
mintea este superioară materiei, veșnicia este mai de durată
decât lucrurile temporare, cerul este mai bun decât pământul și Dumnezeu mai mare decât lucrările Lui, tot așa și adevărul religios este superior tuturor celorlalte adevăruri.
Frica de Domnul și cunoașterea Lui constituie începutul înțelepciunii. Acela care are aceste lucruri are lumină și înțelepciune. „Divinitatea este cerul și odihna tuturor contemplărilor omului”. Lucrurile pe care adevărul lui Dumnezeu le
tratează depășesc toate celelalte lucruri în ce privește valoarea și utilitatea lor practică. El deschide față de noi fântâna
glorioasă a întregii ființe a lui Dumnezeu și din el curg toate
binecuvântările. El ne spune de unde vin toate creaturile. El
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ne oferă adevărata învățătură asupra naturii omului. El îl învață pe om cum să gândească corect despre sine și cum săși conducă viața în mod moral. El ne pune înainte învățătura
despre o viață veșnică ce trece dincolo de limitele timpului.
Adevărurile lui i-au fericit pe oamenii sfinți din fiecare generație. El îi fericește și călăuzește pe sărmanii rătăcitori prin
sălbăticia acestei lumi. El curăță inimile oamenilor. În ceea
ce privește puterea, caracterul sublim, înviorarea, puritatea,
nimic nu se compară cu lecțiile lui. El smerește fără să degradeze și înalță fără să mândrească. El dă naștere modestiei
fără a face din aceasta un act de bravură. El dă curaj fără a
produce aroganță. El induce temeri binefăcătoare și dă speranțe care înviorează. El oferă bucurie fără a o transforma
în ușurătate. Îi face pe oameni să aibă o întristare sfântă și
totuși înmulțește motivele de fericire. El este cu totul potrivit
pentru aceste scopuri.
2. În cei ce Îl caută cu toată inima, Dumnezeu face ca adevărul Lui să fie eficient prin influențe divine speciale. Chiar și
cel cu inima moartă în păcat se va trezi sub influența adevărului aflat în mâinile Marelui Sfințitor. Iată de ce trebuie săL căutăm pe Dumnezeu prin rugăciune. David a spus adesea:
„învață-mă poruncile Tale”, „deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale”. Noi ar trebui să fim dornici
chiar să suferim, dacă aceasta ne iluminează cu adevărul divin. Psalmistul a spus: „Este spre binele meu că m-ai smerit,
ca să învăț orânduirile Tale” (Psalmii 119:71). Este lucrarea
Duhului lui Dumnezeu să călăuzească sufletul pe calea vieții.
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Toată înțelepciunea pe care o avem vine de la El (Iov 32:8).
Un om poate avea un ceas cu cadran solar, dar nu va fi în
stare să spună ce oră este dacă soarele nu strălucește asupra
lui. Tot așa, omul poate să aibă în casa lui Biblia cea binecuvântată, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu-i strălucește în
inimă, el nu va avea parte de lumina cunoștinței slavei lui
Dumnezeu.
3. Dacă studiul lucrurilor lui Dumnezeu nu este o binecuvântare pentru o persoană, este pentru că acea persoană este
lumească și nu are Duhul. Acel om este orb, nu poate vedea
departe și este prea mândru ca să se supună învățăturii divine.
Dacă oamenii nu vor crede adevărul care vine la ei prin dovezi
adecvate, este obligatoriu că ei vor continua să fie ignoranți cu
privire la cele mai importante adevăruri. Și dacă oamenii nu
vor practica ceea ce ei știu că trebuie să practice, vor progresa
foarte încet în învățare. David a învățat multe lucruri pentru că
el a găsit plăcere în poruncile lui Dumnezeu (Psalmii 119:47).
Promisiunea este aceasta: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește
înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu
mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată” (Iacov 1:5). Un
duh neascultător se opune cu totul progresului sănătos în cunoaștere. Isus a spus: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va
ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, sau
dacă Eu vorbesc de la Mine” (Ioan 7:17). Toate acestea sunt
adevărate.
4. Cu toate acestea, multe adevăruri prezintă aspecte tainice. Dumnezeu Însuși este cea mai mare taină din univers.
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Evanghelia Lui este de asemenea un mister al dragostei, harului și înțelepciunii. Noi putem crede o taină – adică un lucru pe care nu-l putem înțelege pe deplin, care este dincolo
de puterea rațiunii noastre naturale sau pe care nu l-am putea cunoaște niciodată dacă Dumnezeu nu l-ar descoperi față
de noi. Noi nu putem crede nimic din ceea ce este absurd,
însă acela care nu crede nimic altceva decât ceea ce poate
înțelege pe deplin va avea un crez foarte scurt. Lucrurile absurde nu sunt adevărate. Dar sunt multe lucruri tainice. Nici
măcar omul nu este cunoscut în mod perfect de nimeni, decât de Iehova. Unele dintre lucrările lui Dumnezeu sunt imposibil de interpretat. Nici măcar cel mai mare om de pe pământ nu poate spune cum crește iarba, cum se poate ca solul,
aerul, apa și sămânța, alături de lumină, dau naștere unei
plante. Nici nu știm cum pâinea, carnea, laptele și mierea se
transformă în substanțe nutritive și astfel ne hrănesc trupurile.
5. Dacă Dumnezeu nu ar fi fost mai mare decât noi, cum
am fi putut să-L adorăm? A te închina înaintea unuia despre
care se cunoaște că în toate lucrurile este egal sau inferior
ție ar fi un lucru contrar oricărei rațiuni sănătoase. De aceea,
cei ce gândesc că Dumnezeu este ca noi, oamenii, greșesc
foarte mult; la fel și cei care gândesc că Dumnezeirea este ca
aurul, argintul sau piatra – chipuri cioplite, făcute de om
(Faptele Apostolilor 17:29).
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6. O doctrină, chiar dacă este tainică, poate fi foarte importantă pentru noi. „Cele mai tainice lucruri sunt, în realitate, cele mai importante; nu pentru că ele sunt tainice, ci
pentru că se referă la lucruri divine care, evident, trebuie să
fie tainice față de niște muritori slabi și, probabil, față de
orice fel de ființe create”.
7. Dacă am fi fost în situația să conducem noi lumea, ar
fi fost foarte important să cunoaștem toate lucrurile, să cunoaștem ceea ce stă la baza lor și felul în care ele funcționează. Dar lucrarea la care suntem noi chemați este foarte
diferită de aceasta. Noi trebuie să ne supunem, să învățăm și
să avem în noi atitudinea unor copilași.
8. Adevărurile religiei revelate prin Cuvânt sunt cele mai
tainice, pentru că ele se referă la planul Evangheliei. În ceea
ce privește adevărurile religiei naturale, ele sunt prezentate
clar în Scriptură și în alte lucruri. Dar atunci când se pune
întrebarea „Cum vor fi păcătoșii mântuiți?”, nu rațiunea ne
oferă un răspuns și nici natura nu ne învață vreo lecție. Legea naturii spune „fă asta și vei trăi; nu asculta și vei muri”.
Dar planul Evangheliei are în vedere mântuirea celor vinovați și aducerea înapoi la Dumnezeu a sufletelor pierdute.
Aceasta este o lucrare măreață ce trebuie făcută, și nimeni
altul nu o poate face decât Dumnezeu. Mai mult, nimeni altcineva decât Dumnezeu nu a știut cum a trebuit făcută
această lucrare.
9. Ar fi o mare minunăție dacă oamenii sărmani și neputincioși ar cunoaște toate lucrurile despre Dumnezeu sau ar
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înțelege căile Lui minunate. Augustin se hotărâse să se dedice timp de 3 zile și 3 nopți la rând practicării rugăciunii și
a meditației, astfel încât să ajungă să cunoască totul despre
taina Trinității. În a treia noapte a ajuns să fie copleșit de
somn și a visat că se plimba undeva pe malul mării. Acolo a
întâlnit un copilaș care săpa cu o lingură o groapă în nisip,
și încerca să umple acea groapă cu apă de mare cărată întro scoică. „Ce faci acolo, copile?”, l-a întrebat Augustin.
„Vreau să pun toată marea aceasta aici, în groapa mea”, a
fost răspunsul. Augustin i-a spus „nu vei putea face asta niciodată”. Copilul a privit în sus, cu ochii lui strălucitori, apoi
a răspuns: „Voi putea să fac asta, Augustin, atunci când vei
putea și tu să cuprinzi cu mintea lucrurile care sunt acum
preocuparea ta”.
10. Există două erori în care cad adesea oamenii cu privire la lucrurile tainice. Unii socotesc lucrurile tainice ca fiind
ceva îndoielnic sau fals. Alții pretind că pot explica toate lucrurile așa încât să le poată face pe înțelesul tuturor. Primii
sunt necredincioși, iar ceilalți sunt simpli lăudăroși. Modalitatea corectă de abordare stă în a primi tot adevărul pe carel putem înțelege în ceea ce privește tainele și să le lăsăm cele
pe care nu le înțelegem la latitudinea lui Dumnezeu, până
când El va găsi nimerit să ni le explice. Astfel, eu știu că
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său ca să trăiască și să moară pentru păcătoși, pentru că El așa spune; dar nu pot pricepe cum
un Dumnezeu sfânt și infinit a putut să Se coboare atât de
jos. Chiar dacă Iehova se ascunde, El rămâne Iehova.

4
TERMENI FOLOSIȚI
Există câteva cuvinte folosite în teologie care au nevoie
de explicații.
1. Unul dintre aceste cuvinte este termenul religie. Acest
cuvânt face referire la cel mai important lucru care poate captiva atenția oamenilor muritori. Uneori, el se referă la tot adevărul lui Dumnezeu. Alteori se referă la acea mulțime de simțăminte și acel curs al vieții care sunt centrate pe Dumnezeu.
În alte situații pare că se referă la toate cele de mai sus. Orice
alte greșeli sunt reparabile dacă oamenii au o gândire și practică corecte cu privire la religia lor. Dacă ei greșesc în privința
religiei, atunci fiecare pas pe care-l fac îi conduce tot mai mult
către ruină. Religia este fie adevărată, fie falsă. Nu poate
exista decât o singură religie adevărată. Cu toate acestea,
există nenumărate religii false. Dacă creștinismul este adevărat, atunci hinduismul, budismul și islamul sunt false. Dacă
oricare din acestea este religia adevărată, atunci creștinismul
este fals. Chiar dacă, în esență, o religie este adevărată, unele
forme ale ei pot să conțină eroarea amestecată cu adevărul în
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proporții variabile. Acest amestec al adevărului și erorii poate
fi atât de mare în anumite cazuri, încât acel sistem religios
ajunge să difere foarte puțin de unele forme de religii false.
Unii spun că termenul „religie” derivă dintr-un cuvânt latin
care are sensul de a evalua sau de a analiza. Dacă acesta este
sensul adevărat, atunci el implică un studiu al tuturor lucrurilor care privesc îndatoririle noastre față de Dumnezeu. Dar
majoritatea scriitorilor spun despre acest termen că are la origine un cuvânt care are sensul de a lega bine. Dacă acesta ar
fi sensul corect, atunci religia implică același obligații în ceea
ce îi privește pe subiecții ei morali. Ea poate implica folosirea
abilităților celor mai înalte ale celor mai nobile creaturi pe
care Dumnezeu le-a făcut. Niciun om nu poate să le ignore
fără să-și facă rău minții și inimii. Dacă religia n-ar merita
nicio atenție, atunci viața nu este decât o deșertăciune totală.
Dar dacă ea merită atenția noastră, atunci am face bine să îi
dedicăm cea mai mare atenție. Fundamentul întregii religii
este credința în existența lui Dumnezeu.
2. Un alt cuvânt care necesită câteva explicații este cuvântul închinare. Uneori, acest cuvânt este folosit în sens general, foarte asemănător termenului „religie”. Dacă ne apropiem de sensul lui exact, prin închinare noi înțelegem acel
omagiu religios suprem adus doar lui Dumnezeu, sub simțământul obligației noastre morale față de El. Locul închinării
acceptabile este sufletul. Orice închinare sinceră implică atât
mintea cât și simțămintele. Ea trebuie să vină din inimă:
„Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați
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se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (Ioan 4:2324). Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât suntem mai capabili să ne închinăm Lui într-un mod corect. Este
trist atunci când se spune despre oameni că „voi vă închinați la
ce nu cunoașteți” (Ioan 4:22). „Ce este de făcut atunci? Mă voi
ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; voi cânta cu duhul,
dar voi cânta și cu mintea... Fraților, nu fiți copii la minte; ci, la
răutate, fiți prunci; iar la minte, fiți oameni mari” (1 Corinteni
14:15, 20).
Închinarea care este cu totul plăcută lui Dumnezeu implică dragostea, credința, reverența, smerenia, neprihănirea
și cunoștința. Închinarea nesinceră este foarte ofensatoare la
adresa lui Dumnezeu. Închinarea este fie privată, fie publică.
Închinarea privată – adică cea din viețile noastre individuale
– trebuie să fie pe cât de tainică ne permit circumstanțele
noastre (Matei 6:5-6). Închinarea publică nu poate fi abandonată fără a provoca mari pierderi cauzei adevărului și
evlaviei. Toată închinarea trebuie să fie sobră, eliberată de
deșertăciune și ușurătate, în faptă, vorbă sau duh. Trebuie
să fie de asemenea liberă de forme deșarte și ritualuri religioase fără sens. Nu trebuie să fie nici plictisitoare, nici gălăgioasă, ci vie și cu bucurie. Trebuie să fie întotdeauna curățită de superstiții și fanatism.
3. Ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Uneori noi folosim expresia „cunoașterea lui Dumnezeu” cu sensul de religie
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adevărată. Dar, mai adesea, noi atașăm acestei expresii un înțeles mai precis.
A. Există o cunoaștere teoretică a lui Dumnezeu. Uneori,
aceasta este extinsă, cuprinzând mai multe puncte de vedere
legate de existența, trăsăturile și voia lui Dumnezeu. Dar
acest fel de cunoaștere nu are nicio putere asupra inimii și a
comportamentului omului. Acela care o deține poate să trăiască foarte bine ca un ateu sau necredincios. Cunoașterea
pe care el o are, întrucât nu este folosită corect, nu face altceva decât să îi crească vinovăția înaintea lui Dumnezeu.
„Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat!”
(Iacov 4:17).
B. Există o cunoaștere mântuitoare a lui Dumnezeu.
Aceasta afectează inima și controlează comportamentul.
Este exact ceea ce Isus Hristos spunea prin cuvintele - „Și
viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis
Tu” (Ioan 17:3). Această cunoaștere este însoțită de dragoste
față de Dumnezeu și față de oameni și de adevărata credință
în Răscumpărătorul și în Tatăl care L-a trimis. Ea smerește
sufletul și totuși ne susține în cele mai grele încercări. Cu
toții am avea o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu dacă
am pune mai mare preț pe valoarea ei, dacă am fi mai conștienți de ignoranța noastră, de greșelile și slăbiciunile noastre, dacă am căuta să Îl cunoaștem mai mult, mai sârguincios
și, în mod deosebit, dacă rugăciunile noastre ar fi mai fierbinți. Cele mai mari obstacole în calea creșterii noastre în

TERMENI FOLOSIȚI

33

cunoașterea lui Dumnezeu constau din mândrie, iubirea de
sine, lenevia inimii, lipsa de străduință, complacerea în zvonuri și povești, faptul că ne facem din oameni stăpâni și că
ne apucăm să credem mai degrabă lucrurile care vin de la
oameni.
4. Ce este un teist? Este o persoană care crede în Dumnezeu. Toți creștinii sunt teiști. La început, termenul „teist” avea
același sens ca și termenul „deist” și indica ideea de credință
în existența lui Dumnezeu. Dar, pentru multă vreme, cuvântul
„deist” a ajuns să se refere la necredincioșii din lumea modernă care, chiar dacă pretind că ei cred în existența lui Dumnezeu, ei resping faptul că Dumnezeu ar fi revelat voia Lui față
de oameni. Este un lucru obișnuit ca scrierile și viețile acestor
oameni să se dovedească contrare bunelor moravuri și să fie
ostile evlaviei. Toți cei ce cred în Dumnezeu sunt, așadar, teiști.
5. Un ateu este un om care trăiește fără Dumnezeu. Ateii
sunt de trei categorii. Prima categorie este formată din aceia
care consideră că existența lui Dumnezeu nu este suficient
dovedită. A doua categorie este formată din cei care cred că
avem unele dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu, dar
își doresc în inima lor să nu fi existat nici una. A treia categorie este formată din cei care trăiesc și acționează ca și cum
ar crede că nu există Dumnezeu. Toate cele trei categorii
consideră că, în toate scopurile și planurile lor, ei sunt „fără
Dumnezeu în lume”. Au existat oameni care au fost dispuși
mai degrabă să-și dea viața decât să creadă în existența lui
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Dumnezeu. Ateismul nu este de ajutor nimănui. Dacă s-ar
dovedi adevărat, el n-ar putea face pe nimeni mai puțin rău
sau mai puțin nebun; dimpotrivă, i-ar face și pe unul și pe
altul și mai răi. Ateismul nu ne învață nicio lecție despre bunătate. El nu ne aduce nicio nădejde serioasă.
6. Ateismul nu este foarte diferit de panteism. Oamenii
pendulează adesea între cele două erori. Atât acela care spune
că nu există Dumnezeu, cât și cel care spune că orice lucru
este Dumnezeu au fiecare o teorie bine croită pentru a se potrivi celei mai brutale gândiri și a celei mai de jos depravări.
În lume au existat dintotdeauna panteiști. Cei din perioada
modernă și-au dedicat toată energia pentru a se război cu
toată lumea. Lor le place să vorbească tot felul de stupidități
pe care nimeni nu le înțelege, nici măcar ei înșiși.
7. Anti-teismul susține într-un mod „pozitiv” că nu există
Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai ciudate afirmații făcute vreodată. Niciodată nu poate fi dovedită nici adevărată, nici posibilă. O ființă sărmană, limitată la o mică porțiune din lumea aceasta, susține că nimeni altcineva în afara
unei minți infinite nu ar putea să declare în mod inteligent,
dacă ar fi adevărat, dacă există sau nu Dumnezeu. Niciun om
nu poate să își înalțe caracterul sau să îmbunătățească cunoașterea or virtuțile rasei sale prin a face afirmații cu privire la un lucru pentru care nu are, într-o proporție corectă,
cunoașterea sau accesul la informația de care ar avea nevoie
ca să-și susțină afirmația. Nimeni altcineva decât un nebun
ar putea să spună că „nu există Dumnezeu”.

5
CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU
1. Biblia este compusă de 66 de cărți. Dintre acestea, 39 se
află în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. În Noul
Testament, se vorbește adesea despre cărțile Vechiului Testament ca fiind împărțite în trei părți, și anume Cărțile lui Moise, Profeții și Psalmii (Luca 24:44); alteori, ele sunt împărțite
în două secțiuni, anume Moise și Profeții (Luca 16:29, 31). În
alte locuri se folosește doar termenul „Scripturile”. Nu se
poate ști cu siguranță dacă de-a lungul timpului au mai existat
și alte cărți sfinte, pe care acum să nu le avem; dar chiar dacă
vreuna s-ar fi pierdut, acest lucru nu ar trebui să ne slăbească
încrederea în cele pe care le avem. Cu toate acestea, Scriptura
afirmă că revelația care ne-a fost oferită prin Cuvântul pe care
îl avem acum este suficientă. Dacă Dumnezeu nu ar fi putut
păstra Cuvântul Lui în forma completă peste veacuri, atunci
El nu ar mai fi Dumnezeu. Vechiul Testament este citat de
peste 270 de ori în Noul. Noul Testament se citează pe sine cel
puțin odată (comp. 1 Timotei 5:18 cu Luca 10:7).
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2. Scriptura este caracterizată de o varietate minunată
de stiluri literare. În ambele testamente există cărți istorice.
Cel mai vechi poem epic din lume este Cartea lui Iov. Cele
mai vechi poeme lirice sunt Psalmii. În Scriptură mai avem
și pilde, porunci, amenințări, mustrări, avertismente, încurajări, invitații, predici, rugăciuni și argumentări. Cele patru
Evanghelii conțin viața lui Hristos. Cartea Faptelor Apostolilor constituie o descriere minunată a primei părți din istoria
Bisericii. Vechiul Testament este mult mai poetic decât Noul,
iar Noul Testament este mult mai epistolar decât Vechiul.
Din cele 27 de cărți ale Noului Testament, 21 sunt epistole.
3. Scripturile au fost scrise la porunca lui Dumnezeu.
„Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se
păstreze aducerea aminte” (Exod 17:14). „Domnul mi-a zis:
„Ia o tablă mare, și scrie pe ea” (Isaia 8:1). „Scrie dar lucrurile,
pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie
după ele” (Apocalipsa 1:19). În ambele Testamente, Dumnezeu ne îndreaptă privirile către următoarele cuvinte: „La Lege
și la mărturie” (Isaia 8:20). „Cercetați Scripturile, pentru că
socotiți că în ele aveți viața veșnică” (Ioan 5:39). Niciodată nu
se face referire la ele ca având autoritate îndoielnică sau ca și
cum ar trebui să le împlinim ca niște roboți. „Toată Scriptura
este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre,
să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire” (2 Timotei
3:16).
4. Scripturile sunt astfel Cuvântul lui Dumnezeu. El n-ar
inspira oamenii să scrie minciuni. „Cuvintele Domnului sunt
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cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, și curățit de șapte ori” (Psalmii 12:6). Inspirația care s-a dat autorilor Scripturii a fost una supranaturală, deplină, astfel încât ele să fie păstrate fără eroare. Afirmația că autorii Scripturilor nu au fost inspirați să redea exact cuvintele lui Dumnezeu nu este adevărată. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu nu ne-a dat chiar cuvintele Sale în Biblie,
atunci noi le-am putea schimba după bunul plac. Scripturile
pretind inspirația verbală atunci când folosesc expresii precum: „așa vorbește Domnul”, „ascultați ce zice Cuvântul
Domnului”, „am pus cuvintele Mele în gura ta” etc.
5. Versiunea ebraică a Vechiului Testament și cea greacă
a Noului Testament conțin însuși cuvintele lui Dumnezeu și
trebuie considerate ca având autoritate finală. Cu toate acestea, este un lucru corect să traducem Scripturile. Hristos și
apostolii Lui au citat dintr-o traducere a Vechiului Testament din limba greacă, care fusese realizată cu aproape 300
de ani înainte de nașterea lui Hristos. Tot așa, avem și astăzi
în limba noastră traduceri suficient de bune. Este un lucru
minunat faptul că orice traducere care a fost făcută până
acum – cu excepția câtorva realizate de niște oameni căzuți
în greșeală, dar care nu sunt recunoscute de mulți – reprezintă calea către viață, astfel ca fiecare om onest și rațional
să nu fie călăuzit pe căi greșite.
6. Scripturile se constituie în regula suficientă pentru credință și practică. Așa ne-a învățat însuși Hristos în pilda cu bogatul și Lazăr: „Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei...
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Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar
dacă ar învia cineva din morți” (Luca 16:29, 31). „V-am făcut
cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). Credincioșii din Berea au fost caracterizați ca având o inimă aleasă
pentru că „au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa”
(Faptele Apostolilor 17:11). Aceeași învățătură este transmisă și
în Vechiul Testament: „poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi,
și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie,
când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de
aducere aminte la mâini, și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi.
Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale” (Deuteronom
6:6-9).
7. Trebuie să ne amintim că împărțirea Scripturilor în
capitole și versete nu este de origine divină. Această împărțire ne ajută adesea în a găsi un citat anume, dar adeseori
împărțirea aceasta poate întrerupe o idee și să schimbe sensul. De asemenea, nu este nimic obligatoriu în a păstra ordinea în care cărțile sunt așezate în Biblie. Cu toate acestea,
datorită subiectului pe care îl tratează, pare natural ca Scriptura să înceapă cu Cartea Geneza; la fel, Noul Testament începe în mod corect cu Evangheliile, pentru că ele sunt începutul a tot ceea ce Hristos a spus și a făcut (Marcu 1:1; Faptele Apostolilor 1:1).
8. Chiar dacă prin Scripturi, Dumnezeu nu a intenționat
să ne prezinte lecții de știință, ele nu conțin nimic contrar
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adevăratei științe. Ele vorbesc despre soarele care răsare și
care apune în același fel în care oamenii obișnuiți cunosc că
se petrec lucrurile și la fel cum știm de la Isaac Newton și alți
oameni învățați. Nimeni nu este călăuzit greșit prin Scriptură.
9. Scripturile sunt foarte profunde și bogate în înțelesul
lor. Cum ar putea fi altfel? Ele tratează lucrurile adânci ale lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, ele sunt simple și ușor de înțeles.
De aceea, omul evlavios „își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmii 1:2). Prin
Cuvântul lui Dumnezeu, creștinul este chemat să se cerceteze,
să cerceteze toate lucrurile, să își examineze calea și să păstreze ceea ce este bun (2 Corinteni 13:5; Galateni 6:4; 1 Tesaloniceni 5:21). Scripturile declară cu toată tăria următoarele:
„Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:3-4). „Și avem cuvântul
proorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte,
ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se
va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile
voastre” (2 Petru 1:19). Primii predicatori ai Evangheliei nu sau ferit să propovăduiască tot sfatul lui Dumnezeu (Faptele
Apostolilor 20:27).
10. Prin comparație cu o revelație transmisă prin tradiția
orală, revelația scrisă are următoarele avantaje: a) este mult
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mai clară; b) este permanentă; c) ne permite să examinăm
erorile și d) putem să o ducem cu noi oriunde mergem și să
facem referire la ea oridecâteori este necesar. Pentru vreme
îndelungată, omul a dovedit că nu se poate baza pe tradiția
orală. Depravarea omului este atât de mare încât el a fost ispitit adesea să încerce să schimbe adevărul lui Dumnezeu
într-o minciună.
11. Cele mai importante modalități de a înțelege Scriptura
sunt prin: a) rugăciune stăruitoare și fierbinte de a primi iluminare divină (Psalmii 119:18); b) meditare serioasă la adevărurile care au fost revelate (Psalmii 119:97); c) cercetarea
atentă și onestă a sinelui, însoțită de disponibilitatea de a face
voia lui Dumnezeu, atunci când El o descoperă (Faptele Apostolilor 8:31-32); d) compararea Scripturii cu Scriptura (1 Corinteni 2:13). Toate părțile Scripturii se pot explica, pe cât de
mult este posibil, prin ele însele, după principiul că partea mai
încețoșată este explicată de partea mai luminoasă. Biblia este,
într-o proporție neobișnuit de mare, o carte care se explică pe
sine. Este un lucru încântător să observăm progresul unui om
care este sârguincios în studiul Cuvântului lui Dumnezeu.
„Mâna celui harnic îmbogățește”. Chalmers spunea: „există
mulți patriarhi la țară care nu se folosesc de altceva decât de
limba maternă și care devin mai pricepuți în înțelepciunea și
doctrinele Bibliei decât cel mai erudit lingvist din lume”.
12. Unele adevăruri sunt fundamentale iar altele nu.
Acela care Îl neagă pe Dumnezeu subminează toată religia.
Acela care Îl neagă pe Hristos subminează Evanghelia. Biblia
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trebuie crezută în întregime. Cu toate acestea, mintea omenească este neputincioasă și supusă greșelii. Haideți să ne
ținem de tot adevărul pe care-l cunoaștem. Haideți să iubim
tot adevărul. Dacă niciun adevăr nu ar fi fundamental, atunci
Evanghelia nu este decât o poveste. Dacă tot adevărul ar fi
fundamental, atunci cine ar putea fi mântuit? – căci niciun
om de pe pământ nu cunoaște și nici nu îmbrățișează tot adevărul.

6
NUMELE ȘI TITLURILE
LUI DUMNEZEU
1. Numele sunt adesea asociate unor lucruri. Adesea ele
fac referire la lucruri profunde, fie bune, fie rele. În timpurile de odinioară, numele oamenilor erau date adesea prin
inspirație. În aproape fiecare caz, ele păreau să exprime o
speranță anume sau să comemoreze un eveniment anume.
Toate Numele lui Dumnezeu care se găsesc în Scriptură sunt
date prin inspirația lui Dumnezeu. Atunci când traducem
Scripturile în orice limbă, trebuie să selectăm acele cuvinte
care vor transmite cel mai clar și corect semnificațiile din
Scripturile originale din limba ebraică și greacă.
Numele lui Dumnezeu aparțin Lui, ca Persoană. În Scriptură atunci când cuvântul „nume” este aplicat lui Dumnezeu,
se înțelege că include toate lucrurile prin care El este cunoscut – titlurile Lui (Exod 3:13-14), perfecțiunile Lui (Exod
33:19), Cuvântul Lui (Psalmii 138:2), închinarea înaintea Lui
(1 Împărați 5:5; Psalmii 76:1) și uneori Persoana Lui (Proverbe 18:10). Adevăratul scop al unui nume este să ne facă
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cunoscută mai bine natura aceluia despre care ni se vorbește
prin acel nume.
2. Un titlu are aproximativ același scop ca și un nume, și
uneori cele două pot fi folosite alternativ. Dar, strict vorbind,
titlul rezultă dintr-un rang, slujire sau demnitate a aceluia căruia îi este dat.
3. Dumnezeu are multe Nume, precum Domnul, Dumnezeu, Cel Preaînalt, Cel Atotputernic. Foarte adesea este atașat
de Numele lui Dumnezeu un epitet, precum marele Dumnezeu sau singurul Dumnezeu înțelept. Într-o modalitate asemănătoare, titlurile lui Dumnezeu sunt multiple, precum
Tată, Stăpân, Păstor, Împărat, turn de scăpare, parte, răsplată etc. Și în acest caz sunt atașate epitete, precum „Bunul
Păstor” etc.
4. În Vechiul Testament, cel mai comun Nume pentru
Ființa Supremă, în limba ebraică, este Iehova. Evreii cred că
pronunțarea corectă a acestui cuvânt s-a pierdut în timp, așa
că, atunci când ajung să îl citească, fie fac o pauză înainte de
cuvânt, fie folosesc un cuvânt din ebraică având sensul de
Dumnezeu. Dar aceasta este o superstiție (Numeri 6:24-27).
Cuvântul Iehova ne vorbește despre existența în Sine a lui
Dumnezeu, despre independența, veșnicia și caracterul Lui
neschimbător. El are viață în El Însuși. El nu depinde de nimeni pentru nimic. El locuiește în veșnicie și este același ieri
și azi și în veci. De-a lungul timpului au fost scrise multe cărți
care să explice acest cuvânt, dar ele nu îi zidesc pe oamenii

NUMELE ȘI TITLURILE LUI DUMNEZEU

45

obișnuiți. Un alt Nume de importanță asemănătoare se găsește în Exod 3:14 și este tradus prin „Eu sunt Cel ce sunt”.
Numele Iehova nu poate fi pus altcuiva. Niciodată nu poate
fi potrivit unei alte ființe (Isaia 42:8; Osea 12:5).
5. În Vechiul Testament, următorul Nume cel mai des folosit este Dumnezeu. El se găsește scris încă din primul verset din Cartea Geneza. Unii spun că se referă în principal la
Dumnezeu în calitate de Creator. Adesea, acest termen se găsește la plural. Acest Nume exprimă excelența naturii lui
Dumnezeu și a autorității Sale. De asemenea, acest Nume nu
poate fi pus altcuiva.
6. Există un alt Nume prin care este identificat Dumnezeu, tradus uneori ca Domnul, precum în Psalmul 110:1. El
are sensul de stăpân sau proprietar. Există multe alte nume
date lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dar probabil că nu
este necesar să le explicăm aici.
7. În Noul Testament, unul dintre Numele date lui Dumnezeu este tradus prin Domnul. El este folosit la fel de des ca
și cuvântul Iehova (Romani 10:13). Cuvântul grec din care el
provine are sensul de stăpânire, drept de posesiune, drept de
proprietate, autoritate sau supremație.
8. Cuvântul tradus prin Dumnezeu în Noul Testament
probabil că provine dintr-un cuvânt care are sensul de a zidi:
„acela care a zidit toate lucrurile este Dumnezeu”. Unii, totuși, dau acestui cuvânt o semnificație mult mai extinsă.
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9. Uneori sunt puse alături două sau mai multe Nume ale
lui Iehova, precum Domnul Dumnezeu sau Dumnezeul cel
Atotputernic. Și, pentru ca noi să știm ce fel de Dumnezeu este
El, din punct de vedere istoric, despre Dumnezeu se vorbește
ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, sau Dumnezeul lui
Ilie. Tot așa, Dumnezeu este denumit Tatăl duhurilor, Părintele îndurărilor, Dumnezeul păcii, Dumnezeul oricărei mângâieri, Dumnezeul dragostei etc.
10. Chiar dacă, pe de o parte, noi trebuie să evităm cu
atenție orice fel de superstiție cu privire la numele și titlurile
lui Dumnezeu și trebuie să le folosim oricând adevărul și zidirea reciprocă le cer, trebuie, pe de altă parte, să ne păzim
cu grijă împotriva oricărei profanări sau folosiri ireverențioase a numelor și titlurilor divine.
11. Chiar dacă noi nu putem înțelege perfect natura sau
căile lui Dumnezeu, aceasta nu ar trebui să ne rețină de la
studierea caracterului lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să
ne determine să fim modești, smeriți și reverențioși. Fără
îndoială că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te
poți apropia. Niciun om nu L-a văzut și nici nu-L poate vedea, și să poată trăi. Cu toate acestea, El S-a revelat, în harul
Lui, față de noi, în multe modalități. Atunci când se pune întrebarea, „Ce este Dumnezeu?”, cel mai bun răspuns pe care
l-am văzut și pe care îl putem da este următorul: „Dumnezeu
este Duh, infinit, veșnic, neschimbător în Ființa Sa, și El este
înțelepciune, putere, sfințenie, dreptate, bunătate și adevăr”.
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Noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin numele, titlurile, Cuvântul și lucrările creației și ale providenței Lui. Dar cel mai
bine Îl cunoaștem atunci când ne uităm la Fiul Lui, pe care
L-a descoperit față de noi (Matei 11:27, Luca 10:22; Ioan
14:9).
12. Atunci când noi spunem că Dumnezeu este Duh, vorbim în conformitate cu Scriptura. Același lucru a fost afirmat
și de Mântuitorul nostru (Ioan 4:24). Prin aceasta, noi vrem
să respingem din gândirea noastră ideea El ar putea să aibă
un trup. El nu poate avea o natură materială, pentru că ar
trebui să poată fi văzut undeva. Dar Scriptura spune că El
este invizibil (1 Timotei 1:17). Dacă ar fi avut o natură materială, iar noi am fi știut cum arată, am fi putut să Îl reprezentăm grafic sau să ni-L imaginăm măcar în mințile noastre. Dar El a avut un motiv întemeiat ca să ne poruncească
să nu facem nicio asemănare a Lui – anume că nu L-am văzut
niciodată (Deuteronom 4:12, 15-16).
13. Atunci când spunem că Dumnezeu este Duh, noi susținem totuși că El are substanță, chiar dacă nu materială,
însă El are trăsături și atribute care nu sunt imaginare, ci
reale; El este viu, nu mort; are înțelepciune, voință și putere.
Dacă există ceva cu adevărat real și viu în univers, atunci
Dumnezeu este acela. El este adesea denumit Dumnezeul cel
viu, și aceasta pe bună dreptate.

7
ATRIBUTELE
LUI DUMNEZEU
1. Toate atributele lui Dumnezeu sunt perfecțiuni ale
Sale; toate atributele Lui sunt neschimbătoare, fără limită,
veșnice, consecvente unul cu celălalt și esențiale caracterului
Lui glorios. În lipsa oricăruia dintre ele, El nu ar mai fi Dumnezeu și nici noi nu am mai putea să Îl adorăm.
2. Au existat multe încercări de a împărți atributele lui
Dumnezeu în categorii. Nu se poate spune că această încercare nu a fost de niciun ajutor. Unii au vorbit despre ele ca
fiind pozitive și negative, alții le-au clasificat ca absolute și
relative, alții ca morale sau naturale, și alții ca atribute transmisibile sau netransmisibile. Probabil că ultima clasificare
a fost cea mai utilă, dar niciuna din acestea nu este cuprinzătoare. Atunci când ne uităm la un curcubeu, putem vedea
o mulțime de culori și totuși ele sunt cuprinse într-un singur
curcubeu. Așa este și caracterul lui Dumnezeu, perfect în întregimea lui, chiar dacă are mai multe atribute. Nu putem
defini cu exactitate limitele unei culori dintr-un curcubeu și
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să spunem cu precizie care este locul de unde începe o altă
culoare.
În mod asemănător, există o întrețesere între diferitele
atribute divine, dar mulțimea lor, ca un tot unitar, este infinit de frumoasă și zugrăvește un caracter perfect. Nu este
nimic în exces și nu lipsește nimic caracterului Lui. Noi nu
putem separa razele unui curcubeu, chiar dacă le putem deosebi după culori. Tot așa, nu putem separa atributele lui
Dumnezeu, ci doar putem să le distingem. În Biblie este alocat un spațiu larg atributelor lui Dumnezeu. Acest subiect
este peste măsură de important. El ar putea umple tot spațiul învățăturilor și gândirii religioase. Cu toate acestea, nu
putem trece peste ceea ce suntem învățați de sus. Nu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu decât dacă El se descoperă în
Cuvântul Lui și în lucrările Lui față de noi.
3. Atunci când ne formăm ideile despre caracterul lui
Dumnezeu, noi Îi atribuim tot ceea ce considerăm că este perfecțiunea și refuzăm să îi asociem orice lucru care ar putea să
fie imperfect. Dacă dorim să învățăm despre El, despre vreo
perfecțiune a Lui de care acum suntem ignoranți, ar trebui să
fim dispuși imediat să acceptăm că Dumnezeu se află în posesia acelei perfecțiuni. Cu greu am putea crede că cineva ar putea să prețuiască prea mult cunoașterea perfecțiunilor lui
Dumnezeu. Cea mai bună modalitate de studiere a acestui subiect este să comparăm Scriptura cu Scriptura. Este bine să
fim atenți că una dintre erorile care apar în studierea caracterului lui Dumnezeu este să ne imaginăm că vreuna dintre
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perfecțiunile Lui s-ar afla în conflict cu alta. De exemplu,
dreptatea Lui este în perfect acord cu îndurarea Lui.
4. Atunci când ne învață despre natura lui Dumnezeu,
Scripturile adesea folosesc două figuri de stil. Una este aceea
prin care sunt folosite părți ale trupului omenesc pentru a
ilustra acțiuni sau atribute ale lui Dumnezeu. După cum oamenii văd cu ochii lor, tot așa, pentru a ne învăța despre omnisciența lui Dumnezeu, Scripturile vorbesc despre privirea
lui Dumnezeu. Așa cum oamenii pot auzi cu urechile lor, tot
așa, Biblia ne vorbește despre atenția grațioasă a lui Dumnezeu acordată rugăciunilor noastre și vorbește despre acest
gest al Lui ca și cum El ar avea urechile deschise față de noi.
Uneori avem prezentate ambele figuri de stil în același verset:
„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, și urechile Lui
iau aminte la strigătele lor” (Psalmii 34:15; 1 Petru 3:12; 2 Cronici 6:40). Adesea aceste trăsături sunt menționate separat:
„Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei
buni” (Proverbe 15:3; comp. Amos 9:8). „Doamne, ascultă-mi
glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!”
(Psalmii 130:2; comp. cu Psalmii 10:17). În mod asemănător,
citim despre Fața lui Dumnezeu, despre mâna lui Dumnezeu
și despre brațul Domnului (Isaia 51:9; Psalmii 34:16; 1 Petru
3:12; Deuteronom 5:15; Faptele Apostolilor 3:17). De asemenea, pământul este denumit așternutul picioarelor lui Dumnezeu, ca și cum El Și-ar așeza picioarele peste acesta, iar marea este denumită calea pașilor Lui (Isaia 66:1; Faptele Apostolilor 7:49; Psalmii 77:19).

52

ESENȚA CREȘTINISMULUI

O altă figură de stil este folosită când sentimentele omului
sunt utilizate pentru a ne învăța lucruri legate de gândul,
inima sau natura lui Dumnezeu. Astfel, ni se spune despre Cel
Preaînalt că găsește plăcere sau nu în anumite lucruri (1 Împărați 3:10; Isaia 53:10; Geneza 38:10; Psalmii 60:1). La fel, se
spune despre Dumnezeu că este obosit de nelegiuirile oamenilor (Isaia 43:24; Maleahi 2:17) sau mânios din cauza păcatelor (Psalmii 106:32). Niciunul dintre aceste lucruri nu ar
trebui să ne mire. Aceste forme de exprimare sunt folosite ca
să ne ajute să înțelegem câte ceva din natura lui Dumnezeu,
care nu are nici simțăminte nestăpânite și nici părți trupești,
chiar dacă este evident că El acționează într-o modalitate care
este ilustrată prin aceste figuri de stil.
5. Următoarele atribute aparțin în mod exclusiv lui Dumnezeu: existența în Sine, independența, veșnicia, caracterul
neschimbător (imutabilitatea), infinitatea, spiritualitatea,
simplitatea, maiestatea, omnipotența, omniprezența, omnisciența, înțelepciunea, adevărul, credincioșia, bunăvoința,
sfințenia, dreptatea, slava, fericirea, binecuvântarea, măreția,
neasemănarea, unitatea și incomprehensibilitatea. Atunci
când studiem caracterul lui Dumnezeu, este un lucru bun să
urmăm învățătura Scripturii și să recunoaștem aceste trăsături distinctive ale lui Dumnezeu așa cum sunt ele prezentate
în Cuvântul Lui cel sfânt.
6. Existența în Sine a lui Dumnezeu se referă la faptul că
El are viață în El Însuși (Ioan 5:26). Dumnezeu nu datorează
existența Lui nimănui. El tot ar fi existat chiar dacă nu a mai
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fi fost nicio altă ființă în univers. Noi trăim, ne mișcăm și
avem ființa în Dumnezeu, dar El trăiește, acționează și are
ființa în El Însuși. El nu este niciodată întărit sau slăbit de
nimeni în existența Lui. Nu există nicio taină mai mare ca
existența în Sine a lui Dumnezeu. El este nemuritor (1 Timotei 1:17).
7. Bineînțeles, Dumnezeu este independent. Dacă El ar fi
datorat existența Sa cuiva, atunci nu ar mai fi fost independent. Acela care datorează viața lui voinței sau puterii altuia,
este dependent de acela în cea mai mare măsură. Acela a cărui
viață nu are legătură deloc cu voința altora, trebuie să fie
Dumnezeu și trebuie să fie independent în toate trăsăturile
Lui. El este de departe superior până și celor mai înalte creaturi ale Sale. Evident, El nu are nicio obligație față de creaturile Lui. Este deopotrivă un act de nebunie și stricăciune să
pretindem că avem sau să atribuim oricărei ființe create independența lui Dumnezeu. El susține adesea propria Sa independență, iar oamenii evlavioși găsesc plăcere în a cunoaște
faptul că El nu are nevoie de nimic, nici măcar de ajutorul
omului (Iov 15:15; Psalmii 50:9-12; Isaia 40:13-14; Romani
11:35).
8. Dumnezeu este veșnic. Un surdomut a scris cândva
următoarele cuvinte: „veșnicia este durata lui Dumnezeu”,
iar un mare profet a spus despre El: „Căci așa vorbește Cel
Prea Înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este
sfânt. ‚Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu
omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să
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îmbărbătez inimile zdrobite’” (Isaia 57:15). În sublimul lui
psalm, Moise a spus: „Înainte ca să se fi născut munții, și
înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în
veșnicie, Tu ești Dumnezeu!” (Psalmii 90:2). Într-o manieră
asemănătoare, unul dintre profeți a scris: „Și tu, Betleeme
Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale
lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste
Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi,
până în zilele veșniciei” (Mica 5:2). Existența lui Dumnezeu
nu se măsoară în minute, ore, zile, ani sau secole. Pentru
Dumnezeu, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi.
Veșnicia lui Dumnezeu este un motiv de închinare pentru
noi, nu unul care să ne stârnească curiozitatea. „Veșnicia încurcă înțelepciunea omenească”. La fel de greu de înțeles
este veșnicia care va veni.
9. Dumnezeu este neschimbător în natura, atributele și
scopurile Lui. Caracterul Lui infinit nu creează între El și om
o prăpastie mai mare decât o face caracterul Lui neschimbător. În Cel Atotputernic „nu este nici schimbare, nici umbră
de mutare” (Iacov 1:17). Toate celelalte lucruri se schimbă,
pentru că ele sunt finite sau create. Nu același lucru este valabil în cazul lui Dumnezeu (Psalmii 102:26; Evrei 1:12). Faptul că oamenii evlavioși se pot schimba în bine este un mare
har, dar pentru ei, faptul că Dumnezeu nu Se schimbă este
un mare prilej de bucurie (2 Corinteni 3:18). Cei răi pervertesc adesea această doctrină având scopuri rele, intenționând prin aceasta să oprească rugăciunea, ceea ce este un
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păcat și o nebunie. Orice schimbare în caracterul cuiva este
fie spre bine, fie spre rău. Dacă Dumnezeu ar putea să Se
schimbe în bine, atunci aceasta ar arăta că El nu ar fi perfect
în caracterul Lui. Dacă El ar putea să se schimbe în rău,
atunci nu am mai putea să Îl adorăm ca pe o Ființă perfectă.
„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb” (Maleahi 3:6).
10. Dumnezeu este, de asemenea, infinit. Atât caracterul
neschimbător al lui Dumnezeu, cât și infinitatea Lui, sunt
atribute înrudite cu toate perfecțiunile Lui și caracterizează
însăși Ființa Lui. Dumnezeu este nelimitat în orice sens. Nicio ființă înțeleaptă nu ar putea să Îl limiteze și nimeni altul
nu Îl poate limita pe Cel Atotputernic decât El Însuși. Este
clar ca lumina zilei faptul că Acela care a creat toate lucrurile
nu are limită. Scripturile afirmă în mod expres faptul că El
este infinit în toate atributele Sale (Psalmii 16:2; 147:5; Isaia
6:2-6; Iov 4:17-18; Romani 1:20; Evrei 11:3).
11. Dumnezeu este Duh. Citim despre Duhul lui Dumnezeu încă din al doilea verset al Scripturii și El este menționat
adesea după aceea, făcând referire la treia Persoană a Trinității. Spiritualitatea lui Dumnezeu este un aspect implicat pe
tot parcursul Vechiului Testament, dar Domnul nostru a
afirmat în mod expres că: „Dumnezeu este Duh; și cine se
închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (Ioan
4:24). În timp ce voia lui Dumnezeu definește cum să ne închinăm Lui, natura Lui reprezintă fundamentul închinării.
Atunci când spunem că Dumnezeu este Duh, noi respingem
toate concepțiile greșite care ar presupune că El ar avea trup
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sau care I-ar asocia o personalitate materială. Tocmai datorită faptului că Dumnezeu este Duh, noi spunem că El este
neschimbător, fiindcă materia se schimbă mereu. Din același
motiv, El este „Dumnezeu nemuritor” (Romani 1:23), așa
cum spune Pavel despre El. Tot așa, El este și invizibil (Romani 1:20; 1 Timotei 1:17; Evrei 11: 27). De asemenea, El este
imperceptibil simțurilor noastre: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu” (1 Ioan 4:12). Perfecțiunea caracterului
lui Dumnezeu este legată în mod esențial de spiritualitatea
Lui. Dumnezeu nu este doar Duh, ci El este un Duh care nu
are origine. Aceasta este cea mai mare diferență dintre Dumnezeu, pe de o parte, și îngeri și oameni, pe de altă parte;
acest lucru face ca diferența între El și ei să rămână veșnic
nemăsurabilă. Dumnezeu este Tatăl duhurilor noastre
(Evrei 12:9). Noi suntem creația Lui (Faptele Apostolilor
17:28), dar Dumnezeu este un Duh care există din veșnicie,
fără cauză și fără să fi fost creat. Nu este de mirare că Dumnezeu le interzice oamenilor să I se închine prin intermediul
imaginilor sau a reprezentărilor (Exod 20:4-5).
12. Ca urmare a spiritualității divine, noi trebuie să credem și în simplitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este esență
fără părți. Atributele Sale sunt toate parte din esența Lui.
Toate acestea sunt parte a excelenței Lui infinite. Natura Lui
nu este complexă, chiar dacă trăsăturile Lui sunt distincte. Nu
doar că în Dumnezeu nu există nimic amăgitor, nimic subtil,
ci totul în El este neamestecat și nedivizat în Ființa și esența
Lui.
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13. Dumnezeu este caracterizat de asemenea și de o maiestate solemnă, o măreție fără egal. Regii Egiptului din vechime călătoreau în care de război care erau trase de patru
împărați pe care ei îi cuceriseră. Dar „iată, Domnul călărește
pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură
înaintea Lui, și li se îndoaie inima Egiptenilor în ei” (Isaia
19:1). Există două pasaje ale Scripturii care descriu în mod
evident aceeași scenă deosebită. Primul este 2 Samuel 22:818 iar cel de-al doilea este Psalmii 18:7-17. Niciun om evlavios nu poate să citească aceste pasaje fără a fi impresionat
de măreția solemnă a lui Dumnezeu. Există o altă parte a
Scripturii care tratează același subiect și despre care unii au
spus că reprezintă partea cea mai sublimă a Cuvântului lui
Dumnezeu. Ea se găsește în Habacuc 3:3-16. Te rog să o citești. „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău;
a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân
mai presus de orice!” (1 Cronici 29:11). „Glasul Domnului
este puternic, glasul Domnului este măreț” (Psalmii 29:4).
14. Dumnezeu este atotputernic. Puterea lui Dumnezeu
este suficientă pentru a face orice dorește. Acesta este denumită puterea Lui ordonată. El poate face orice lucru care nu
implică totuși o contradicție. Aceasta este denumită puterea
Lui absolută. Puterea Lui ordonată a produs și susține cerurile și pământul. Prin intermediul ei, El a împlinit buna Lui
plăcere în toate locurile, conform stăpânirii Lui. Prin puterea
Lui absolută, El ar fi putut să creeze mai multe lumi și mai
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multe categorii de ființe decât a făcut, dacă El ar fi dorit acest
lucru. Nimeni nu își poate imagina o putere mai mare decât
aceea de a crea ceva din nimic. Cu toate acestea, Dumnezeu
a creat totul din nimic. Niciuna dintre lucrările Lui nu L-a
costat nimic. El a spus, „să fie lumină; și fost lumină” (Geneza 1:3). „Căci El zice, și se face; poruncește și ce poruncește
ia ființă” (Psalmii 33:9). El susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui (Evrei 1:3). „El întinde miazănoaptea asupra golului, și spânzură pământul pe nimic” (Iov 26:7).
„Leagă apele în norii Săi, și norii nu se sparg sub greutatea
lor” (Iov 26:8). „Stâlpii cerului se clatină, și se înspăimântă
la amenințarea Lui” (Iov 26:11). „Cine a măsurat apele cu
mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit
munții cu cântarul, și dealurile cu cumpăna?” (Isaia 40:12).
Iată, toate acestea sunt părți din lucrările Lui, dar cât de puțin se vorbește despre El aici ca și cum le-ar fi făcut pentru
Sine! Cine poate înțelege puterea tunetului? Stabilitatea universului depinde de puterea lui Dumnezeu. Dacă cineva ar
spune că Dumnezeu nu poate să facă un lucru sau să determine un lucru să nu mai fie, în același timp și în același sens,
și astfel, să sugereze că puterea Lui este limitată, răspunsul
nostru este că, pentru noi, Dumnezeu înseamnă perfecțiunea.
Absurditățile sunt departe de El. Revelația pe care Dumnezeu
a făcut-o față de patriarh este măreață: „Când a fost Avram în
vârstă de nouăzeci și nouă ani, Domnul i S-a arătat, și i-a zis:
‚Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea, și
fii fără prihană’” (Geneza 17:1).
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15. Dumnezeu este prezent pretutindeni. El umple imensitatea. El este Duh și nu poate fi împărțit, dar, cu toate acestea, El este întotdeauna prezent în orice loc cu toată Ființa
Lui și în toată esența Lui. Nu există limite pentru El. O bună
parte a Psalmului 139 este dedicată laudelor la adresa omniprezenței lui Dumnezeu: „Tu mă înconjori pe dinapoi și pe
dinainte, și-Ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o
pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, și unde
voi fugi departe de Fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești
acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo;
dacă voi lua aripile zorilor, și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta
mă va apuca” (Psalmii 139:5-10). Nu există niciun alt loc în
care psalmistul să folosească o caracterizare mai frumoasă.
Soarele se află la o distanță de 150 milioane de km față de
Pământ; și totuși dacă am o măsura și cerceta 150 milioane
de km în orice direcție, Dumnezeu ar fi prezent în fiecare
dintre aceste locuri în aceeași măsură în care El este prezent
pe pământ.
16. Dumnezeu este și omniscient. Cunoașterea Lui este
infinită și nu provine de la nimeni (Iov 21:22). Nu există nicio succesiune în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că ea
este veșnică. El cunoaște toate lucrurile din trecut, prezent
și viitor; toate lucrurile care s-au petrecut, se petrec sau vor
avea loc vreodată. Toate lucrurile care există în univers sunt
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înaintea ochilor Lui. „Domnul, care face aceste lucruri, și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie” (Faptele Apostolilor
15:18). „Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui,
priceperea Lui este fără margini” (Psalmii 147:5). „Nici o
făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit
înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face” (Evrei 4:13).
„Înaintea Lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș”(Iov 26:6). „Ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut
tu porțile umbrei morții?” (Iov 38:17). Nimic nu este ascuns
privirii Sale în cer, pe pământ și în Iad. Dumnezeu cunoaște
toate inimile tuturor ființelor create de El (Psalmii 17:3;
139:1-5). Omnisciența Lui tulbură inimile celor răi. Nici măcar întunericul nu Îl poate ascunde pe Dumnezeu, iar înaintea Lui noaptea strălucește ca ziua, iar întunericul și lumina
sunt la fel pentru El (Psalmii 139:12). Dumnezeu cunoaște
toate lucrurile care s-ar fi putut petrece vreodată, care se pot
petrece sau care ar putea să se petreacă în orice circumstanță imaginabilă. Inteligența Lui vede toate planurile,
toate adevărurile și orice fel de gândire. „O știință atât de
minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă
ca s-o pot cuprinde” (Psalmii 139:6). Întrucât ignoranța este
o imperfecțiune gravă, Dumnezeu nu poate să învețe și nici
nu poate să uite nimic.
17. Este un lucru evident că Dumnezeu este infinit de înțelept. El a creat și dirijează toate lucrurile către un scop bun
– gloria Lui. Înțelepciunea Lui strălucește din orice parte a
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creației. El este „Cel ce a făcut cerurile cu pricepere!” (Psalmii 136:5). „Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe
toate le-ai făcut cu înțelepciune, și pământul este plin de făpturile Tale” (Psalmii 104:24). Învățătura cu privire la creația
Lui fost uneori criticată. Rezultatul acestui lucru a fost nebunia nebunilor. Fiecare mușchi, fibră, încheietură, glandă,
venă și arteră a unui trup, toate acestea sunt bine închegate
și folosesc scopul pentru care au fost create. Incapacitatea
omului de a vedea manifestarea înțelepciunii lui Dumnezeu
în creație este una dintre cele mai clare dovezi ale depravării
omului. „Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie
înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: ‚El prinde pe cei
înțelepți în viclenia lor’. Și iarăși: ‚Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte’” (1 Corinteni 3:1920). Niciodată nu s-a arătat nebunia mai pe față decât atunci
când Faraon a spus înțelepților lui: „Veniți să ne arătăm dibaci față de el” (Exod 1:10). Capodopera înțelegerii divine reprezintă planul de mântuire, prin care „îndurarea și adevărul s-au întâlnit, neprihănirea și pacea s-au sărutat”. Este
mai înțelept să spunem, „O, adâncimea bogăției înțelepciunii
și cunoștinței lui Dumnezeu! Cât de necunoscute sunt judecățile Lui și cât de nepătrunse sunt căile Lui!”, decât să spunem, „noi suntem oameni, înțelepciunea va muri odată cu
noi”.
18. Iehova este un Dumnezeu al adevărului. Așa cum El
nu poate muri, tot așa El nu poate minți. El stă la o distanță
infinită față de orice lucru care este necinstit sau amăgitor.
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Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nu își bate joc de nimeni
și nu amăgește pe nimeni. Tot ceea ce El ne poruncește și ne
oferă este sincer. „Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă”
(Evrei 6:18). Adevărul lui Dumnezeu reprezintă temelia tuturor lucrurilor pe care le vedem în religia naturală. Dacă am
admite că Dumnezeu ar favoriza o minciună, nici măcar minunile nu ar mai putea să susțină vreuna dintre învățăturile
Lui. Tot ceea ce El a spus este adevărat. Adevărul lui Dumnezeu se aplică tuturor celor cărora El le vorbește.
19. Strict vorbind, credincioșia lui Dumnezeu se referă la
promisiunile Lui, chiar dacă, în Scriptură, credincioșia și
adevărul sunt uneori termeni folosiți alternativ. Dumnezeu
va duce la bun sfârșit orice lucru pe care El S-a angajat să-l
facă. „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește
ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință (2 Petru
3:9). „Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te voi
înălța! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie”
(Isaia 25:1). „Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri,
și credincioșia Ta până la nori. Credincioșia Ta ține din neam
în neam; Tu ai întemeiat pământul, și el rămâne tare” (Psalmii 36:5; 119:90). Nădejdea celui credincios nu are și nici nu
necesită vreo temelie mai puternică pe care să stea, decât
siguranța absolută că Dumnezeu Își va împlini toate promisiunile.
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20. Iehova este un Dumnezeu al bunăvoinței infinite. Bunătatea Lui nu are egal. Termenii folosiți pentru a caracteriza această trăsătură divină sunt: dragoste, milă, bunătate,
blândețe, îndurare, răbdare, și îndelungă răbdare. Iată una
dintre marile revelații pe care Dumnezeu a făcut-o lui Moise
cu privire la această trăsătură a Lui: „Și Domnul a trecut pe
dinaintea lui, și a strigat: ‚Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie’” (Exod 34:6). Pentru că Dumnezeu
este curat, El găsește plăcere în toate creaturile Lui sfinte;
deoarece El este bun, El are milă de cel zdrobit, este răbdător
cu cel răzvrătit, oferă har și viață celui vinovat, și este bun
cu toți. În orice altă ființă, bunăvoința ar avea o limită dacă
ne gândim la perversitatea și lipsa de mulțumire a oamenilor, dar „bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui
nu sunt la capăt” (Plângerile lui Ieremia 3:22). Toată creația
este o dovadă a revărsării dragostei Lui. Iehova este complet
separat de orice răutate sau intenție rea. În creație, providența și harul sunt expresia uimitoare a dragostei Lui. Niciodată nu vom cunoaște, aici pe pământ, întreaga istorie a bunătății lui Dumnezeu, chiar dacă sfinții și îngerii o vor povesti
neîncetat în veșnicie.
21. Dumnezeu este sfânt. În esența Lui stă dreptatea infinită. Este imposibil ca El să gândească sau să facă ceva greșit vreodată, ori să fie de acord cu gândurile sau faptele greșite ale oricărei ființe. El este glorios în sfințenie. El este atât
de pur, încât nici măcar cerurile nu sunt curate înaintea
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ochilor Lui (Iov 15:15). În lipsa grijii și susținerii din partea
lui Dumnezeu, orice ființă creată este lipsită de abilitatea de
a face binele moral. A spune același lucru despre Dumnezeu
ar fi o blasfemie. Felul cum oamenii gândesc cu privire la
sfințenia lui Dumnezeu de regulă face diferența în ce privește întregul lor sistem de învățătură religioasă.
Acela care are o gândire ușuratică cu privire la puritatea
Creatorului lui, gândește ușuratic cu privire la păcat, așa încât el va vedea greșit întreaga învățătură evanghelică. Însuși
Iehova spune că acest lucru este un păcat oribil și abominabil
(Ieremia 5: 30; 44:4; Osea 6:10). Toți oamenii evlavioși admiră sfințenia lui Dumnezeu. Mare parte din închinarea care
are loc în cer este îndreptată către acest atribut divin (Isaia
6:1-5). Puritatea lui Dumnezeu este regula și motivul pentru
care noi înșine trebuie să fim puri (Levitic 11:44; 19:2; 20:7;
Amos 3:3; 1 Petru 1:15).
22. Dreptatea lui Dumnezeu decurge în mod necesar din
sfințenia Lui. Întrucât Dumnezeu este drept, El trebuie să
dea tuturor conform cu faptele lor, fie bune, fie rele. A proceda altfel ar fi contrar purității Sale absolute. „Să omori pe
cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași
soartă ca cel rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine!
Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?” (Geneza 18:25). Deoarece Dumnezeu este drept, El nu-l poate
trece cu vederea pe cel vinovat. Dreptatea Lui este inflexibilă. El nu Se predă în fața nimănui, nu compromite nimic și
nu trece cu vederea nimic. El nu eșuează niciodată. Nimic nu
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Îl poate convinge să încalce sau să treacă cu vederea cerințele dreptății. Acest lucru este dovedit în mod clar prin moartea lui Hristos. Binecuvântatul nostru Mântuitor a fost întotdeauna sfânt și în mod perfect sfânt; cu toate acestea, prin
propria Sa alegere, El a luat locul păcătoșilor și a purtat blestemul Legii pentru ei. Limbajul clar al Scripturii este următorul: „El... n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său” (Romani 8:32).
Faptul că neprihănirea și judecata se găsesc la tronul lui
Dumnezeu reprezintă o bucurie pentru toți oamenii evlavioși (Psalmii 97:2). Dreptatea este o trăsătură plăcută a lui
Dumnezeu. Mânia, indignarea, răzbunarea, și furia lui Dumnezeu, toate acestea nu sunt altceva decât expresia dreptății
lui Dumnezeu, manifestată împotriva păcatului. „Dreptatea
și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea
și credincioșia sunt înaintea Feței Tale” (Psalmii 89:14).
„Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu, și judecățile Tale
sunt ca Adâncul cel mare” (Psalmii 36:6).
23. Dumnezeu este glorios. Uneori, gloria Lui se manifestă printr-un simț al splendorii sau strălucirii. În acest
sens, ea nu diferă de măreție. Revelarea gloriei lui Dumnezeu s-a făcut într-o modalitate limitată la Muntele Sinai. Atât
de înfricoșătoare a fost scena pentru un om păcătos, încât
până și Moise s-a temut și s-a cutremurat (Evrei 12:21). Norul și stâlpul de foc au fost și ele manifestări ale strălucirii
Lui. Domnul este „Dumnezeul slavei”. În urma întâlnirii cu
Dumnezeu pe munte, fața lui Moise a căpătat o astfel de strălucire din cauza expunerii la splendoarea divină din jurul lui,
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încât, atunci când a coborât de pe munte, strălucirea lui provoca durere ochilor celor care o vedeau. Gloria Răscumpărătorului i-a acoperit ochii lui Saul din Tars cu niște solzi
vreme de câteva zile. Un pasaj remarcabil cu privire la gloria
lui Dumnezeu se găsește în Scriptură la Exod 33:18-23. Îl încurajez pe cititor să-l lectureze. Uneori cuvântul glorie, sau
slavă, are sensul de onoare sau renume. Și în acest sens
Dumnezeu este glorios (Exod 15:6; Psalmii 66:2; 145:5).
27. Dumnezeu este și infinit de fericit. Fericirea Lui este
fără limită și fără început. El are toate resursele infinite în
El Însuși. Nici un om nu-I poate fi de ajutor în vreun fel (Iov
22:2-3). El este Dumnezeul binecuvântat sau fericit (1 Timotei 1:11). Dumnezeu nu poate fi nefericit. Fericirea divină decurge din perfecțiunile infinite ale lui Dumnezeu.
25. Dumnezeu este măreț. Este măreț în Ființa Sa și în
toate trăsăturile Sale. „Doamne, Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție!”
(Psalmii 104:1). „Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă,
și mărimea Lui este nepătrunsă” (Psalmii 145:3). „Lăudați-L
pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L, după mărimea Lui nemărginită!” (Psalmii 150:2). Nu există înaintea lui Dumnezeu
ideea de păcat mic, pentru că Acela împotriva căreia noi păcătuim este infinit de mare.
26. Dumnezeu este incomparabil. În Ființa Sa, perfecțiunile Sale, lucrările și căile Sale, nu este nimeni ca Dumnezeu
(v. Exod 8:10; 15:11; Psalmii 86:8; 89:6; Isaia 40:18; 46:9).
Închinarea față de Dumnezeu prin icoane, imagini sau alte
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reprezentări este foarte ofensatoare față de El; în primul
rând, pentru că El o interzice; în al doilea rând, pentru că
acestea Îl degradează (Faptele Apostolilor 17:29).
27. Dumnezeu este de nepătruns. El locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia; niciun om nu L-a
văzut și nici Îl nu poate vedea (1 Timotei 6:16). „Întunericul
Și-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui, împrejurul Lui, erau
niște ape întunecoase și nori negri” (Psalmii 18:11). „Poți
spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți
ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face? Mai adâncă decât Locuința
morților: ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul, și mai lată decât marea” (Iov 11:7-9). Până și în cer
oamenii vor cânta, „Mari și minunate sunt lucrările tale,
Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate
sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!” (Apocalipsa 15:3).
Faptul că Dumnezeu este de nepătruns nu trebuie să ne cauzeze întristare, ci trebuie să fie un motiv de bucurie pentru
toate ființele înțelepte.
28. Dumnezeu este unic. „Domnul, Dumnezeul nostru,
este singurul Domn” (Deuteronom 6:4). „Căci chiar dacă ar
fi așa numiți ‚dumnezei’, fie în cer, fie pe pământ (cum și
sunt în adevăr mulți ‚zei’ și mulți ‚domni’), totuși pentru noi
nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate
lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus
Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi” (1 Corinteni 8:5-6). „Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei
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singure părți, pe când Dumnezeu, este unul singur” (Galateni 3:20). „Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur
mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1
Timotei 2:5). Nu există trei dumnezei, nici doi, ci un sigur
Dumnezeu. Dumnezeu este unic în cel mai înalt sens posibil.
Toți zeii păgâni sunt deșertăciune. Noi nu putem defini unitatea lui Dumnezeu, pentru că unitatea este o idee simplă.
Atunci când spunem că Dumnezeu este unic, ne referim la
faptul că nu există doi sau mai mulți dumnezei; dar prin
aceasta noi nu vrem să spunem că El nu ar exista în trei Persoane, căci am respinge Scriptura prin aceasta.

8
TRINITATEA
1. Cuvântul trinitate nu se găsește în Biblie, dar doctrina
trinității da. Cuvântul trinitate are sensul de unitate a trei persoane; adică unitatea a trei Persoane divine.
2. Cuvântul persoană, atunci când se folosește cu privire
la acest subiect, nu are sensul de indivizi distincți, ci acela de
existențe distincte. El denotă o deosebire în ce privește Ființa
divină, care este reală, dar inexplicabilă. Doctrina trinității a
avut mulți inamici. Arienii au susținut că Fiul lui Dumnezeu a
fost în totalitate și în esența Lui deosebit de Tatăl și că, în natura și poziția Lui, a fost inferior Tatălui. Ei mai spun și că
Duhul Sfânt nu a fost Dumnezeu, ci a fost creat prin puterea
lui Isus Hristos. Sabelienii au negat că ar exista mai mult de o
persoană în Dumnezeu și au spus că Fiul și Duhul reprezintă
doar virtuți sau funcții ale Divinității. Socinienii au afirmat că
Hristos a fost doar un om și că Duhul Sfânt nu este o Persoană
distinctă. Unitarienii limitează slava și atributele divinității la
Tatăl. Ei nu acceptă că Hristos sau Duhul Sfânt să fie cu adevărat divini. În ciuda acestor erori, doctrina trinității a fost
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susținută și este și în prezent susținută de majoritatea creștinilor.
3. Persoanele Trinității sunt identificate clar în Scriptură
fiind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19), iar în altă parte
ca Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt (2
Corinteni 13:14). Prima Persoană a Dumnezeirii este singurul
Dumnezeu, Tatăl, din care se trag toate lucrurile. Cea de-a
doua Persoană este Domnul Isus Hristos, prin care toate lucrurile sunt făcute, inclusiv oamenii (1 Corinteni 8:6). Cea dea treia Persoană este Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul
lui Hristos, Mângâietorul care a fost trimis pentru a convinge
oamenii de păcat, de neprihănire și de judecată.
4. Tatăl nu a fost nici creat și nici nu provine de la Fiul
sau de la Duhul. Fiul provine din Tatăl și este singurul născut
al Tatălui (Ioan 1:14; 3:16). Duhul nu este creat, ci provine
de la Tatăl, este Duhul Tatălui și Duhul Fiului, venind de la
Fiul și fiind trimis de Acesta (Ioan 15:26; Romani 8:9; 1 Petru
1:11). Dar termenii Tată și Fiu, făcut și născut nu trebuie abuzați. Ei sunt doar cuvintele cele mai potrivite care să transmită minților noastre limitate ideea de relație care există
între prima și a doua Persoană a Trinității.
5. Nimeni nu neagă divinitatea Tatălui. Nimeni nu ar trebui să nege divinitatea adevărată și supremă a Fiului. Despre
El, Scriptura spune: „Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și
ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și
noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul
Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 Ioan
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5:20). El este „Dumnezeu binecuvântat în veci” (Romani 9:5).
„Căci, după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului
să aibă viața în Sine” (Ioan 5:26). Toma s-a închinat lui Isus,
denumindu-L „Domnul meu și Dumnezeul meu” (Ioan 20:28).
Lumea a fost creată prin Fiul (Coloseni 1:16) și ea va fi distrusă
de Fiul (Evrei 1:12). Toți oamenii vor fi judecați de Fiul (Ioan
5:22, 27). Înainte de moartea Lui, Ștefan s-a rugat la Isus (Faptele Apostolilor 7:59). Fiului Îi este oferită cea mai înaltă închinare în cer (Apocalipsa 5:12-13). În mod asemănător, Duhul lui
Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu. În Faptele Apostolilor
5:3-4, Duhul Sfânt este în mod expres denumit Dumnezeu. Duhul Îl cunoaște mod perfect pe Dumnezeu și deci este Dumnezeu (1 Corinteni 2:10-11). El Se alătură Tatălui și Fiului în sacramentul botezului și în benedicția apostolică (Matei 28:19; 2
Corinteni 13:14).
6. Această doctrină n-ar trebui niciodată predicată pentru a-i conduce pe oameni la presupunerea că ar exista trei
dumnezei. Noi nu negăm unitatea lui Dumnezeu, ci ne lăudăm cu ea; nici nu susținem că Dumnezeu există în trei Persoane în același sens în care spunem că El este unic, căci
aceasta ar fi o contradicție. Dar El este unic în Ființa Sa, în
natura Sa și în esența Sa, fiind în același timp Dumnezeu
Triunic în personalitatea Sa. Atunci când Ioan L-a botezat pe
Domnul Isus, toate cele Trei Persoane ale Trinității au fost
prezente: „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din
apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis, și a văzut pe Du-
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hul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:
‚Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea’.” (Matei 3:16-17). În mod asemănător se vorbește despre
cele trei Persoane ale Dumnezeirii și în Ioan 14:26: „Dar
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl,
în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce
aminte de tot ce v-am spus Eu”.
7. Toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii au participat
la creația omului și, de aceea, toate cele trei Persoane participă la răscumpărarea omului. Tatăl L-a trimis pe singurul
Lui Fiu (Ioan 3:16); Fiul Și-a dat viața pentru oile Lui (Ioan
10:17-18), iar Duhul Sfânt convinge lumea de păcat, de neprihănire și de judecată, călăuzindu-i în același timp pe copiii lui Dumnezeu în tot adevărul (Ioan 16:8, 13). Există o
părtășie minunată și de nedescris a naturii, atributelor și
gloriei Persoanelor Dumnezeirii. Hristos spunea despre Duhul că „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu,
și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am
zis că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi” (Ioan
16:14-15). Voia lui Dumnezeu este ca „toți să cinstească pe
Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis” (Ioan 5:23). Dacă însă oamenii refuză să Îl cinstească pe Fiul și să se închine Tatălui, sau
dacă ei se închină Fiului dar nu în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, ci ca unei ființe create, ei Îl dezonorează astfel pe
Acela care L-a trimis pe Fiul Său în lume. Învățătura biblică
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ne arată că noi trebuie să ne închinăm Sfintei Treimi, adică
lui Dumnezeu în calitate de Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Persoanele care nu se închină astfel lui Dumnezeu, așa cum El este
revelat în Scriptură, se închină de fapt unui dumnezeu creat
în imaginația lor. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Trebuie observat faptul că oamenii care susțin divinitatea lui Hristos nu ar trebui
se nege vreodată divinitatea Duhului Sfânt.
8. Pasaje biblice cu privire la această învățătură se găsesc
chiar și în cele mai vechi scrieri ale Bibliei. În primul verset
din Geneza, cuvântul tradus prin Dumnezeu se găsește în
limbajul original la plural. În mod asemănător, în Iov 35:10,
cuvântul Făcător, în limba ebraică, este conjugat la plural. La
fel este situația în Eclesiastul 12:1, unde cuvântul Făcător
este la plural, ca și în Isaia 54:5. Nu doar că substantivele sau
termenii folosiți pentru a-L descrie pe Dumnezeu se găsesc
la plural, ci și pronumele. În Geneza 1:26 citim: „Să facem
om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (v. Geneza 3:22). În Vechiul Testament se găsesc multe astfel de
pasaje. Oricare ar fi argumentele care dovedesc divinitatea
și personalitatea Fiului și a Duhului Sfânt, acestea dovedesc
împreună veridicitatea doctrinei trinității. Dacă oricare dintre cele trei Persoane este demonstrată ca divină, atunci nu
mai există dubii cu privire la Trinitate.

9
CREAȚIA
1. „Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin
Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut
din lucruri care se văd” (Evrei 11:3). Acest pasaj al Scripturii
dovedește următoarele lucruri:
a) universul a fost creat;
b) creația a fost făcută prin cuvântul Celui Atotputernic
– Cuvântul lui Dumnezeu (comp. cu Psalmii 33:6);
c) lumea nu a fost creată din materie preexistentă, adică
lucrurile care să văd nu au fost create din alte lucruri.
d) cunoaștem toate aceste lucruri prin credință. Implicația corectă a acestui fapt este că noi Îl considerăm pe Dumnezeu ca Autorul Creației – Făcătorul tuturor lucrurilor – și
ne închinăm Lui.
2. Progresul științei, indiferent dacă este pe drept sau nu
denumită știință, nu a ajuns să ne ofere mai multe informații
cu privire la originea universului decât acelea pe care le desco-
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perim în primul capitol al Bibliei. În prima zi a creației, Dumnezeu a spus, „să fie lumină; și a fost lumină”. Aceeași zi, Dumnezeu a separat lumina de întuneric. În a doua zi a creației,
Dumnezeu a creat cerurile, despărțind apele de deasupra pământului de apele care sunt conținute în nori și atmosferă. În
ziua a treia, El a separat apele de pe pământ de uscat și a creat
toate felurile de ierburi, plante și copaci. În a patra zi, El a pus
și luminătorii de zi și de noapte, pentru a indica trecerea timpului. În a cincea zi, Dumnezeu a creat toate soiurile de pești și
toate zburătoarele. În a șasea zi, Dumnezeu a creat toate animalele de pe pământ. De asemenea, în aceeași zi, El l-a creat pe
om, bărbat și femeie. Una dintre cele mai remarcabile afirmații
cu privire la creație constă în faptul că, atunci când Dumnezeu
s-a uitat la lucrarea de creație, El a afirmat că era foarte bună.
3. În ceea ce privește Creația, se pot ridica multe întrebări nefolositoare, dar, este adevărat, și unele întrebări bine
intenționate, dar care sunt prea complicate ca să le putem
răspunde în această carte.
4. Dacă te întrebi, „Cum oare a fost posibil ca lucrurile
să fi fost create din nimic?”, răspunsul este că la Dumnezeu
nu este nimic imposibil. Credința noastră se întemeiază pe
acest adevăr. Noi nu putem trece dincolo de el. Cu toate acestea, omnipotența lui Dumnezeu nu generează lucruri absurde, însă unele lucrări ale Lui nu pot fi înțelese cu mintea
noastră limitată.
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5. Nu avem niciun motiv să presupunem că, de la creație
încoace, legile naturii ar fi fost schimbate în vreun fel. Obiectele care au greutate au căzut întotdeauna pe sol sub forța
gravitațională; apele întotdeauna au respectat principiul vaselor comunicante; coborârea pe un plan înclinat a fost întotdeauna mai ușoară decât urcarea și lucrurile inflamabile
au fost mereu în prezența focului. Aceste lucruri s-au petrecut dintotdeauna, cu excepția situațiilor când legile naturii
au fost suspendate în mod miraculos de Dumnezeu.
6. Relatarea istorică a creației ne este prezentată în primul capitol din Geneza. Aceeași relatare, dar într-o notă poetică, este prezentată în Psalmul 104. Și în alte părți ale
Scripturii se găsesc afirmații scurte cu privire la aceeași lucrare de creație. Toate acestea consideră drept autentică și
corectă relatarea lui Moise privind creația.
7. Prezentarea trăsăturilor divine care se găsesc în lucrarea de creație este foarte instructivă pentru noi. Puterea, înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu ne sunt prezentate
aici într-un mod cu totul admirabil. Deja au fost enumerate
până acum multe pasaje biblice care prezintă diverse atribute divine ce pot fi studiate. Pasaje asemănătoare pot fi găsite cu ușurință în Scriptură. Adesea se poate observa la oameni cât de înclinați sunt către evlavie în funcție de cum se
relaționează ei la relatarea Creației. David, privind la ceruri,
a fost atât de impresionat de Creație, încât a fost stârnit să
aducă laude lui Dumnezeu. Un poet a spus cândva că „orice
astronom necredincios trebuie să fie un nebun”.
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Cu toate acestea, unii oameni, în goana lor după știință,
au ajuns să vorbească în așa fel încât au făcut ca să pară niște
nebuni. Chiar în culmea suferințelor sale trupești, credinciosul Halyburton a spus: „Îl binecuvântez pe Dumnezeu că mam născut”. De cealaltă parte, arogantul Voltaire, atunci
când era lăudat și flatat de împărați, și când era înconjurat
de curtezane, a afirmat că „îmi doresc să nu mă fi născut
niciodată”. Cu adevărat rea trebuie să fie inima și întunecate
mintea și viitorul aceluia care nu poate să aducă mulțumiri
lui Dumnezeu pentru că a fost creat.
8. În toată lucrarea de Creație, Dumnezeu a fost atât suveran cât și liber. El ar fi putut, dacă ar fi vrut, să creeze mai
multe lumi, mai multe feluri de ființe, și ar fi putut crea lumea oricând, mai devreme sau mai târziu decât El a făcut-o.
El a acționat conform cu sfatul voii Sale. Orice lucru făcut de
El a fost dictat doar de voia și înțelepciunea Lui.
9. Întreaga lucrare de creație a fost făcută spre gloria și
lauda Lui. „Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile.
A Lui să fie slava în veci! Amin” (Romani 11:36). „Vrednic
ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea
și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau
în ființă și au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11).
10. Scripturile folosesc Creația ca pe o dovadă și o ilustrare a divinității Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Iată cum
vorbea Neemia: „Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile,
cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce
este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor
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acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta”
(Neemia 9:6, comp. Isaia 45:7). Alte texte paralele se pot găsi
cu ușurință în Biblie, acestea dovedind de asemenea divinitatea Tatălui. Atât Ioan cât și Pavel subliniază divinitatea Fiului lui Dumnezeu, făcând referire la lucrarea de creație.
„Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost
făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). „Prin El au fost făcute
toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute
și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El”
(Coloseni 1:16). „La sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin
Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin
care a făcut și veacurile” (Evrei 1:2). Scripturile afirmă de
asemenea rolul de Creator al Duhului Sfânt. Iată ce spunea
Moise: „Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de
ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor” (Geneza 1:2). „Suflarea Lui înseninează cerul”
(Iov 26:13). Astfel, în puterea și îndemânarea creatoare a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, noi descoperim o temelie binecuvântată pentru întreaga închinare și adorare pe care o
aducem Dumnezeului Triunic.
11. Autorii inspirați și oamenii evlavioși se unesc în a
afirma faptul că Dumnezeu Și-a arătat în creație o bunăvoință mare față de om. Nici măcar o creatură sau o parte a
vreunei ființe nu a fost descoperită ca având în ea dovezi ale
unor intenții greșite ale Autorului ei. Este evident că această
lume a fost creată de o Ființă binevoitoare, iar acest lucru ar
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trebui să ne pună pe buze cântece de laudă la adresa Creatorului.
12. Unitatea concepției care se poate vedea în Creație ilustrează foarte bine unitatea lui Dumnezeu. Acela care a creat
ochiul, a creat și lumina. Acela care a creat urechea, a creat
și aerul prin care sunetele călătoresc, sub forma vibrațiilor.
Acela care a făcut apa, a făcut și mulțimile de ființe care trăiesc în ea. Există un singur Dumnezeu și nu mai este nevoie
de un altul. Un singur Dumnezeu este de ajuns. El este Domn
peste tot.
13. Atâta cât cunoaștem, Dumnezeu a creat doar două
categorii de ființe raționale, cărora El le cere socoteală din
punct de vedere moral – îngerii și oamenii. Îngerii au fost
creați înaintea oamenilor, căci ni se spune că, atunci când
Dumnezeu a creat lumea, aceștia Îi cântau laude. Toți fiii lui
Dumnezeu au strigat de bucurie (Iov 38:7). Atât îngerii, cât
și oamenii sunt nemuritori. Ambele categorii de ființe a fost
create pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Unii îngeri sunt în
poziții mai înalte decât alții (Efeseni 1:21; 3:10). Anumiți îngeri, alături de toți oamenii, au devenit păcătoși. Îngerii care
au păcătuit sunt pierduți pe vecie (Matei 25:41; 2 Petru 2:4).

10
PROVIDENȚA
LUI DUMNEZEU
1. Providența lui Dumnezeu se referă la grija lui Dumnezeu
față de creaturile Sale. Lucrările de providență ale lui Dumnezeu cuprind toate acțiunile Lui sfinte, înțelepte și puternice,
prin care El păstrează și guvernează toate creaturile și toate
faptele lor.
2. Negarea providenței lui Dumnezeu reprezintă un act la
fel de ateu ca și negarea existenței Lui. Acela care nu vede, nu
aude, nu cunoaște, căruia nu-i pasă, care nu poate ajuta și care
nu mântuiește, nu poate fi Dumnezeu. Niciun om întreg la
minte nu ar putea să se închine unei astfel de persoane.
3. Vechiul și Noul Testament afirmă foarte des providența lui Dumnezeu asupra lumii. În mâna Domnului este
„suflarea oricărui trup omenesc” (Iov 12:10). „În El avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele Apostolilor 17:28). Credincioșii din toate veacurile au fost cu totul de acord cu doctrina
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providenței lui Dumnezeu. Ei au conștientizat că o lume fără
Dumnezeu ar fi o lume scăpată de sub control.
4. Providența lui Dumnezeu face parte din natura Lui perfectă. Întrucât El este suprem, sfânt, drept, bun, înțelept, blând
și atotputernic, stăpânirea Lui este irezistibilă, bună, înțeleaptă, blândă, dreaptă, sfântă, și este aplicabilă tuturor. Nimic
nu scapă ochilor și puterii lui Dumnezeu, nici măcar ființele
care sunt invizibile ochiului, la fel ca și viețuitoarele de pe fundul mării. El nu doarme niciodată. El cheamă stelele pe nume,
iar ceea ce pentru noi este considerat șansă, pentru El este un
lucru bine rânduit și precis (Eclesiastul 9:11; Proverbe 16:33).
El transformă mânia omului în laude la adresa lui Dumnezeu
și înfrânează răutatea pe pământ (Psalmii 76:10). Providența
Lui nu este rezultatul unor acțiuni dirijate de reacții necontrolate sau a vreunui plan pe care îl întocmește de la o zi la alta, ci
El lucrează providența Lui după un plan fix, stabilit în acord cu
voia și scopurile Lui sfinte, înțelepte și veșnice (Efeseni 1:11;
3:11; 2 Timotei 1:9). Dumnezeu nu-Și schimbă planul: „Eu am
vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce
nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămâne în
picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea” (Isaia
46:10).
5. Un aspect remarcabil al providenței lui Dumnezeu
este îndelunga Lui răbdare. Dumnezeu ar putea, pe bună
dreptate, din cauza păcatelor oamenilor, să îi distrugă imediat și fără vreun avertisment. Dar, în îndelunga Lui răbdare,
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El îi scutește pe cei vinovați de aplicarea imediată a pedepsei
și le dă timp să se pocăiască.
6. Scripturile ne avertizează asupra faptului că lucrarea
de providență a lui Dumnezeu poate fi greu de înțeles: „Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu, și judecățile Tale sunt
ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni și pe
dobitoace! Ți-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele
cele mari, și nu Ți s-au mai cunoscut urmele” (Psalmii 36:6;
77:19). Dumnezeu mântuiește și Dumnezeu distruge, pe
mulți sau pe puțini, pe cei puternici și pe cei slabi, pe prieteni
și pe vrăjmași. El este întotdeauna de partea dreptății, chiar
dacă noi nu-L percepem așa de fiecare dată. Atunci când
Dumnezeu aduce la lumină comportamentul oamenilor răi
și îi pedepsește pe merit, nimeni nu este mai surprins decât
aceștia. El nu trebuie să dea socoteală nimănui pentru ceea
ce face. Adesea, El nici nu ne înștiințează cu privire la faptul
că plănuiește să facă ceva în legătură cu noi. El spânzură Pământul pe nimic. În mod asemănător, foarte adesea El conduce destinul unor țări așa încât mari imperii pot să dispară
din motive aparent nesemnificative. Atât modalitățile cât și
oamenii prin care lucrează sunt de o așa natură încât oamenii le desconsideră. Dumnezeu vede ordine acolo unde noi
nu vedem decât confuzie, și lumină acolo unde noi nu vedem
decât întuneric. El are un control absolut asupra modalităților vizibile și a celor invizibile prin care lucrează. El stăpânește peste toți. Mulți oameni consideră un lucru foarte ciudat ca Dumnezeu să îl ridice pe un om dintre cei mai săraci
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și să îl așeze la masă cu prinții și ca El să nu pună preț pe
genealogie sau pe originea socială.
7. Există ceva cu totul minunat în grija pe care Dumnezeu o poartă celor credincioși. Acești oameni vorbesc adesea
despre grija lui Dumnezeu față de ei. În veșnicie, ei vor vorbi
și mai des despre aceste lucruri. Există o legătură minunată
între rugăciunile celor credincioși și providența lui Dumnezeu. Vreme de mii de ani, unul după altul, cei credincioși au
repetat, aplicând la situația lor, cuvintele psalmistului:
„Când strigă un nenorocit, Domnul aude, și-l scapă din toate
necazurile lui” (Psalmii 34:6). Faptul că Dumnezeu Își protejează adesea copiii fără a se folosi de minuni nu diminuează cu nimic măreția lucrării providenței Lui față de poporul Său.
8. Toate argumentele care sunt aduse împotriva providenței lui Dumnezeu își au originea într-o confuzie legată de
felul cum Dumnezeu lucrează, și ele își găsesc răspunsuri suficiente în Cuvântul lui Dumnezeu. În această lume, nimic nu
este perfect și nici în stare finală, și asta din cauza păcatului.
Oamenii ar trebui să aștepte până când îl vor vedea pe Lazăr
în sânul lui Avraam și până când cel bogat nu se va mai putea
agăța de bogățiile acestei lumi, pentru a putea spune atunci
fără îndoială că există un Dumnezeu care judecă pe pământ.
9. Într-un fel, providența lui Dumnezeu constituie o manifestare continuă a lucrării Lui de creație. „Îți trimiți Tu suflarea: ele sunt zidite, și înnoiești astfel fața pământului”
(Psalmii 104:30). Orice om de pe fața pământului este cu
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adevărat o creație a lui Dumnezeu, așa cum a fost Adam în
Grădina Edenului.
10. Poate să pară ciudat faptul că nimeni nu poate să limiteze controlul lui Dumnezeu asupra unor ființe aparent libere. Scripturile ne arată însă cu claritate faptul că Dumnezeu stăpânește în egală măsură acțiunile libere ale oamenilor
răi, după cum se folosește și de cauzele naturale ale lucrurilor. Este un lucru adevărat că atât Irod cât și Pilat din Pont,
alături de cei dintre Neamuri și de poporul Israel, s-au adunat împreună și L-au crucificat pe Isus; dar ceea ce ei au făcut nu a fost altceva decât voia stabilită dinainte de Dumnezeu cu privire la moartea Lui (Faptele Apostolilor 4:27-28).
Ei nu ar fi avut nicio putere asupra lui Isus dacă Cel Atotputernic nu le-ar fi permis (Ioan 19:11). „Dumnezeul nostru
este în cer, El face tot ce vrea” (Psalmii 115:3). Nimeni nu
poate să se împotrivească mâinii Domnului (Daniel 4:35).
11. Uneori, mințile noastre se blochează atunci când ne
gândim la imensitatea universului și la felul cum Dumnezeu
lucrează în el, așa încât ajungem pe punctul de a ne îndoi că
ar putea să Îi pese de lucrurile mărunte. Dar atunci când
luăm microscopul și privim la nenumăratele creaturi prea
mici ca să poată fi văzute cu ochiul liber, vedem înțelepciunea, puterea și bunătatea pe care Dumnezeu le manifestă
față de acestea. Același lucru este prezentat și în Scriptură,
și asta din abundență: „Nu se vând oare două vrăbii la un
ban? Totuși, nici una dintre ele nu cade pe pământ fără voia
Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă
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sunt numărați. Deci să nu vă temeți; voi sunteți mai de preț
decât multe vrăbii” (Matei 10:29-31). Unii au spus că ar trebui să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să se îngrijească de creaturi atât de multe, mici și mari. Aceștia uită că a crea după
care a neglija, ar fi o pată pe caracterul divin, ca și faptul că,
pentru Cel Atotputernic, a avea grijă infinită față de un număr infinit de creaturi, nu implică efort. „Domnul este bun
față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările
Lui. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la
vreme. Îți deschizi mâna, și saturi după dorință tot ce are
viață” (Psalmii 145:9, 15, 16).
12. Doctrina providenței lui Dumnezeu smulge din rădăcini lauda de sine a omului și suficiența de sine. „Căci cine te
face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă
l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7). „Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este
de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este
nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). „Căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13).
13. În Biserica de pe pământ și în cea de sus, din ceruri,
doctrina providenței lui Dumnezeu umple inimile evlavioase
de bucurie și gurile de laudă. „Din El, prin El, și pentru El
sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin” (Romani
11:36). „Și am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul

PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU

87

unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ‚Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a
început să împărățească’” (Apocalipsa 19:6).

11
OMUL – PĂCĂTOS
1. Omul este creația lui Dumnezeu. Rațiunea dovedește
aceasta, iar Scriptura o susține (Geneza 1:27; 5:1; Eclesiastul
12:1, 7; Maleahi 2:10; Zaharia 12:1). Aceste pasaje arată că
Dumnezeu nu este doar Creatorul trupurilor noastre, ci și Tatăl duhurilor noastre. Noi suntem cu totul creația lui Dumnezeu.
2. Dumnezeu a creat omul curat în cunoștință, neprihănire și sfințenie adevărată (Coloseni 3:10; Efeseni 4:24).
„Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană” (Eclesiastul
7:29). Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după asemănarea Sa (Geneza 1:26-27; 5:1). Chipul lui Dumnezeu și
asemănarea Lui semnifică același lucru – similitudinea.
Această asemănare este fie naturală, fie morală. „Chipul” natural al lui Dumnezeu constă în inteligența Lui. „Chipul” moral al lui Dumnezeu constă în sfințenia Lui. Omul a pierdut
imaginea morală a lui Dumnezeu, dar păstrează ceva din chipul Lui natural (Geneza 9:6).
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3. Toți oamenii, de orice culoare sau naționalitate, formează o singură rasă și au o origine comună. „El a făcut ca
toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată
fața pământului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite
hotare locuinței lor” (Faptele Apostolilor 17:26; comp. Geneza 3:20; 9:19; Romani 5:12, 19; 1 Corinteni 15:22).
4. Atunci când i-a creat pe primii noștri părinți, Dumnezeu l-a creat mai întâi pe tatăl nostru, Adam, și apoi a creato pe mama noastră, Eva. Acest lucru este observat în Scriptură și este demn de atenție, oferindu-ne învățătură (1 Corinteni 11:8-1; 1 Timotei 2:13-14). Femeia a fost ultima creată, dar a fost prima care a păcătuit.
5. Așa cum indică Scriptura, se pare că a fost planul lui
Dumnezeu să supună toate ființele raționale create de El
unei perioade de probă. Astfel, îngerii au fost puși la încercare, și unii au căzut. Tot așa, și omul a fost testat, și el a
căzut. Încercarea la care Dumnezeu a supus aceste ființe nu
a fost în niciun fel nedreaptă, ci un simplu test de ascultare.
În ceea ce îl privește pe om, testul a constat în abținerea de
la a consuma un singur fruct din grădină, având acces la
toate celelalte (Geneza 2:16-17). Nu cunoaștem câtă vreme a
trecut de la creația omului până în momentul căderii și nu
ne ajută cu nimic dacă am ști. Prin această cădere, omul a
devenit înclinat să săvârșească orice rău, atrăgând după
aceasta moartea. Efectul imediat al căderii omului în păcat a
fost alungarea lui din Paradis, chiar dacă aceasta nu a fost
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făcută într-o modalitate în care omul să fie lăsat fără speranță. El a fost alungat din Paradis după ce a fost făcută promisiunea Evangheliei: „Aceasta îți va zdrobi capul” (Geneza
3:15).
6. Efectele căderii în păcat a primilor noștri părinți asupra urmașilor lor au fost aceleași ca și asupra lui Adam și
Eva. Până astăzi, pământul rodește spini și mărăcini. Până
astăzi, omul își mănâncă pâinea cu sudoarea frunții lui și, la
finele vieții pământești, trupul lui se întoarce în pământ (Geneza 3:18-19). Durerea cu care femeia naște astăzi este aceeași durere cu care Eva a născut (Geneza 3:16).
7. Toți oamenii se nasc în această lume vinovați de păcat
și, astfel, sunt obiectul mâniei lui Dumnezeu. Acest lucru este
afirmat de Biblie în atât de multe pasaje. De exemplu, ea
spune că noi suntem „din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți”
(Efeseni 2:3), că „după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit... Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala; căci,
dacă prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu
moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul,
pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în
Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără
plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată
venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare.
Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin
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el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel
unul singur, care este Isus Hristos!)... Astfel dar, după cum
printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit pe
toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a
venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă
viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei
mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui
singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” (Romani 5:12,
15-19). Cu greu am putea găsi exprimări mai clare care să
susțină acest adevăr.
8. Un alt efect al căderii omului în păcat constă în depravarea naturii omului, așa încât nimeni nu este neprihănit,
nici măcar unul (Romani 3:10). Într-un pasaj binecunoscut,
David își deplânge cu amărăciune depravarea inimii: „Iată că
sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama
mea” (Psalmii 51:5; comp. Iov 14:4: Ioan 3:6; Geneza 6:5). În
ceea ce privește depravarea totală a rasei omenești, Biblia
spune mereu același lucru. În Romani 1:19-32, Pavel dovedește că toți oamenii dintre Neamuri sunt păcătoși. Apoi, în
Romani 2:11-29, el dovedește că toți Iudeii sunt păcătoși, iar
în Romani 3:10-23, el arată că întreaga rasă omenească este
apostată înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, Pavel se sprijină
pe afirmațiile profeților din Vechiul Testament, pe care i-a
citat foarte des.
9. În starea lui naturală, de om nemântuit, fiecare reprezentant al rasei umane este plin de întuneric spiritual. Însăși lumina
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care se află în el este întuneric (Matei 6:23). „Dar omul firesc nu
primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o
nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate
duhovnicește” (1 Corinteni 2:14). Pentru a putea fi mântuit, omul
are nevoie să fie înviat spiritual, iertat și călăuzit; și este un mare
har că Dumnezeu promite să îi învețe pe toți copiii Lui (Isaia
54:13).
10. Prin natura lui, omul este într-o stare mizeră, dar nu
cunoaște că este nenorocit, sărac, orb și gol și nu conștientizează ca ar avea nevoie de ceva (Apocalipsa 3:17). În firea
păcătoasă a omului, acesta este chinuit de toate poftele păcătoase. O conștiință vinovată este cea mai dureroasă rană
care poate exista. Vorbind despre cei răi, Dumnezeu spune:
„prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor” (Romani 3:16).
Deși conștiința omului este înroșită cu fierul roșu, niciodată
nu putem ști când zbaterea lui interioară va ajunge să îl îngrozească. Așa s-au petrecut locurile cu Belșațar (Daniel 5:9)
sau Irod (Matei 14:2).
11. Din fire, omul este neajutorat. El nu poate ispăși nici
măcar un singur păcat al lui. Răscumpărarea sufletului omului este prețioasă (Psalmii 49:8). Omul nu poate fi răscumpărat din păcat nici cu aur sau argint, nici cu lacrimi sau jertfe omenești, și nici cu vreun alt lucru din lumea aceasta. El
nu poate fi răscumpărat decât cu sângele prețios al lui Hristos, Mielul fără pată și fără cusur (1 Petru 1:19). Omul nu se
poate întoarce la Dumnezeu prin puterile sale, fiindcă se
spune în mod expres că omul nemântuit este „fără putere”
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și „rob al păcatului” (Romani 5:6; 6:17). „Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu
poate să se supună” (Romani 8:7). Din fire, noi suntem contaminați în însăși esența noastră (Ezechiel 16:6). „Adevărat,
adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu
poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Cei morți
nu se pot învia pe ei înșiși, iar, din punct vedere spiritual,
oamenii sunt morți în greșelile și păcatele lor (Efeseni 2:1).
12. Întreaga natură a omului este afectată de păcat. Mintea îi este întunecată, voința îi este coruptă, conștiința – pângărită, memoria – spurcată, imaginația – depravată, gura îi
este un izvor nesecat de spurcăciuni, limba este înșelătoare,
sub ea are venin de aspidă, picioarele îi aleargă repede să
verse sânge, ochii îi sunt plini de curvie și inima îi este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Oamenii își dau cu
ușurință mădularele lor ca să fie roabe necurăției. Întregul
cap este bolnav și întreaga inimă este leșinată. „Din tălpi
până-n creștet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vânătăi și
carne vie, nestoarse, nelegate, și nealinate cu untdelemn”
(Isaia 1:6; v. Romani 3:10-18; 6:19).
13. Semnificația și descrierea făcute păcatului ar trebui
să ne trezească din amorțire și nepăsare, și să ne alarmeze.
A păcătui înseamnă a rata ținta. Înseamnă a încălca Legea, a
trăi în neconformitate cu ea. Păcatul este spurcăciune și nelegiuire. Păcatul este rău și greșit, iar Dumnezeu îl urăște.
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Păcatul este cel care a săpat fiecare groapă în care a fost înmormântat un urmaș al lui Adam și el umple Iadul de suspine și de vaiete.
14. La finalul vieții omului, păcatul aduce moartea. Întrucât Satana este ispititorul și mincinosul, el este și ucigașul
(Ioan 8:44). Biblia face avertismentul că se poate păcătui
dincolo de posibilitatea de a fi iertat (Matei 12:32).

12
MÂNTUIREA - POSIBILĂ
1. Am văzut în capitolul anterior că omul este, prin natura lui, falimentar. Biblia spune că el este pierdut (Matei
15:24; Luca 19:10; 2 Corinteni 4:3). Oamenii sunt păcătoși,
răi, neevlavioși, păgâni, corupți, necredincioși, amăgitori,
spurcați și nemulțumitori. Biblia vorbește despre ei că sunt
ca spuma (Psalmii 119:119), ca argintul care este lepădat,
după ce este supus încercării (Ieremia 6:30) și lăsați în voia
minții lor blestemate (Romani 1:28); ei sunt copii ai celui
rău, ce fac poftele acestuia (Ioan 8:44); sunt robi ai nelegiuirii (Romani 6:20), rătăciți de pe cale (Iacov 5:20), în întuneric (1 Ioan 2:11) și abătuți (Romani 3:12; Evrei 5:2).
2. Chiar dacă oamenii sunt pierduți, ei pot fi totuși mântuiți. Există o cale către viață, o ușă a speranței, o ofertă a
îndurării, un plan de mântuire. Isus a venit în lume cu scopul
precis de a-i mântui pe cei pierduți (Matei 18:11). Hristos a
fost uns și pus deoparte pentru a propovădui eliberarea celor
captivi și pentru a deschide închisoarea pentru cei ce erau
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robi, prizonieri păcatului. Modalitatea de manifestare a îndurării lui Dumnezeu față de păcătoși este prezentată în diferiți termeni. Dintre aceștia, probabil că niciunul nu este
mai potrivit decât cel al unui legământ, adesea denumit legământul harului, sau legământul cel nou. Atunci când profetul Ieremia a prevestit vremea Evangheliei, el a spus, „Iată,
vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu
casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul, pe care lam încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de
mână, să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul.
Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după
zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul
lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei
vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele,
sau pe fratele său, zicând: ,Cunoaște pe Domnul!’ Ci toți Mă
vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice
Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, și nu-Mi voi mai aduce
aminte de păcatul lor” (Ieremia 31:31-34). Această modalitate de prezentare a planului de mântuire este adoptată și de
Pavel (v. și Evrei 10:16-17).
3. Planul de mântuire al păcătoșilor vine în întregime de
la Dumnezeu. El l-a creat și tot El l-a pus în aplicare. Așa ne
învață Scripturile: „La Domnul este scăparea: binecuvântarea
Ta să fie peste poporul Tău”. „Scăparea celor neprihăniți vine
de la Domnul”. „În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor
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îndepărtate ale pământului și mării!” „Binecuvântat să fie
Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea
noastră” „Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, și
Domnul, Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte” (Psalmii 3:8;
37: 39; 65:5; 68: 19-20). „Mântuirea vine de la Domnul” (Iona
2:9). Dumnezeu este foarte atent să ne transmită faptul că noi,
păcătoșii, nu avem niciun merit care să Îl determine să ne mântuiască sau să vadă vreun merit în noi: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele
tale” (Isaia 43:25; comp. Isaia 48:9). Din nou, „Așa vorbește
Domnul Dumnezeu: ,Nu din pricina voastră fac aceste lucruri,
casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care
l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. Și toate aceste
lucruri nu le fac din pricina voastră’, zice Domnul Dumnezeul,
să știți!” (Ezechiel 36:22, 32).
4. Toată această dragoste și îndurare sunt complet nemeritate. Niciun om nu poate avea vreo pretenție că el ar merita
ceva bun. În această privință, Biblia este foarte clară: „Dar
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea
mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile
noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har
sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate
în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în
bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin har ați
fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
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nimeni” (Efeseni 2:4-9). Harul lui Dumnezeu este ceea ce
aduce mântuirea. Întreg planul de mântuire este conceput
„spre lauda slavei harului Lui” (Efeseni 1:6). Mântuirea nu
este o datorie pe care Dumnezeu o are de plătit vreunui om
(Romani 4:4, 16). Nici nu este posibil ca vreun om să poată
avea vreun merit înaintea lui Dumnezeu, parțial pe baza faptelor lui bune și parțial pe baza îndurării nemeritate a lui
Dumnezeu. Cele două modalități de mântuire sunt complet
incompatibile. Așa a predicat și Pavel: „Și dacă este prin har,
atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi
har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri,
fapta n-ar mai fi faptă (Romani 11:6).
5. Tot acest har este oferit păcătosului în Hristos, și în
nimeni altul. Dumnezeu L-a dat doar pe El ca să fie „Lumina
neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe
cei legați, și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric”
(Isaia 42:6-7). Nu există nimeni altcineva în univers care să
împlinească planul de mântuire, în afara lui Hristos. Un
mare profet spunea: „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă
de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la
tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe” (Zaharia 9:9).
„Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinților Săi proroci, care au fost
din vechime” (Luca 1:69-70). „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
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care trebuie să fim mântuiți” (Faptele Apostolilor 4:12). Însuși Isus a afirmat următoarele: „Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi
pășune” și „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 10:9; 14:6).
6. Acest plan de mântuire satisface toate cerințele Legii și
ale dreptății divine. Acela care se află la cârma planului este
Însuși Domnul, Neprihănirea noastră (Ieremia 23:6), astfel
încât oricine crede cu adevărat în Isus Hristos, „acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de
Dumnezeul mântuirii lui” (Psalmii 24:5). Hristos este sfârșitul Legii spre neprihănirea fiecăruia care crede. Dumnezeu,
„pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru
noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
7. Unii oameni pot experimenta un fel de eliberare parțială și temporară de păcat, dar aceasta nu este comparabilă
cu mântuirea, care este garantată celor credincioși fără sfârșit și fără limită. „Dar Israel va fi mântuit de Domnul, cu o
mântuire veșnică” (Isaia 45:17).
8. Un alt aspect deosebit al planului de mântuire este
faptul că aceasta este oferită oamenilor fără plată, fără discriminare și imediat. Toți propovăduitorii adevărați ai Evangheliei sunt îmbrăcați cu mântuire (2 Cronici 6:41; Psalmii
132:16). Ei sunt prezentați în Scriptură folosind un limbaj de
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o frumusețe și poezie specială (Isaia 52:7-9). Toate categoriile de oameni sunt chemați să primească Evanghelia (Isaia
55:1-9).
9. Este evident faptul că oamenii ar trebui să se bucure
de faptul că le este oferită o așa de mare îndurare prin intermediul Evangheliei (Psalmii 35:9; 116:13; Isaia 25:9). Nădejdea adusă de această mântuire este un aspect foarte important al planului de mântuire al lui Dumnezeu. Ea este însăși
coiful „soldatului” creștin (Efeseni 6:17; 1 Tesaloniceni 5:8).
10. Pericolul de a disprețui această ofertă glorioasă și
acest plan de mântuire prin neglijență sau răzvrătire este
peste măsură de mare. Greșeala israeliților care au pierit în
pustie fost că au uitat de Dumnezeu și au prețuit prea puțin
Stânca mântuirii lor (Deuteronom 32:15). Daniel spunea:
„Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile Tale” (Psalmii 119:155). „Cine nu crede, a și fost judecat,
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3:18).

13
HRISTOS, FIUL LUI
DUMNEZEU ȘI AL OMULUI
1. Creștinismul este denumit după numele Autorului lui,
Domnul Isus Hristos. Un trup omenesc fără cap sau fără inimă
nu ar putea să fie mai monstruos sau inutil decât poate fi un
sistem religios ce pretinde că oferă soluția pentru mântuirea
păcătoșilor, dar care nu Îl are pe Hristos ca Mântuitor. Un
„creștinism fără Hristos” este o absurditate. Iată de ce, pentru
fiecare om de pe pământ, se pun aceste două întrebări solemne: „Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este?” (Matei
22:42).
2. Hristos este atât Fiul lui Dumnezeu cât și Fiul Omului.
Această afirmație nu este contradictorie, fiindcă El este atât
Dumnezeu cât și om. El este Fiul lui Dumnezeu în ceea ce privește natura Sa divină, și Fiul omului în ceea ce privește natura
Sa omenească. În calitate de Fiu al lui Dumnezeu, El a existat
din veșnicie la Tatăl (Ioan 1:18), a fost și este în ceruri (Ioan
3:13), este prezent oriunde oamenii se închină Lui (Matei
18:20) și a existat înaintea tuturor lucrurilor create (Coloseni
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1:17). În ceea ce privește calitatea de Fiu al omului, El s-a născut
din fecioară, după trup (Matei 2:1), a crescut în statură și înțelepciune (Luca 2:52), a avut parte de întristare și suferință (Matei 26:37), a murit (Matei 27:50) și a înviat din nou (Matei
28:7). Niciun om cu adevărat mântuit nu neagă că această uniune a celor două naturi ale lui Hristos nu ar fi o taină, dar este
o taină în care găsim bucurie: „Și fără îndoială, mare este taina
evlaviei... ‚Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit
în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă’” (1 Timotei
3:16).
3. Hristos este adesea numit Fiul, Fiul Celui binecuvântat,
Fiul Celui Preaînalt, Fiul lui Dumnezeu, Însuși Fiul lui Dumnezeu
(Romani 8:32), Fiul dragostei Lui (Coloseni 1:13), Fiul Lui cel
preaiubit (Marcu 12:6; Matei 3:13; 17:5; Marcu 1:11; Luca 3:22;
9:35; 2 Petru 1:17). A fi foarte ușor să umplem multe pagini cu
texte biblice în care El este denumit Fiul lui Dumnezeu. Prin nașterea Lui miraculoasă, El a fost dovedit Fiul lui Dumnezeu (Luca
1:35); prin învierea Lui, El este declarat cu putere Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4); de asemenea, prin înălțarea Lui glorioasă,
El este arătat ca Fiul lui Dumnezeu (Evrei 1:3-5). El a existat ca
Fiu al lui Dumnezeu înainte de crearea pământului, căci „când a
venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său” (Galateni 4:4). El nu a devenit Fiul lui Dumnezeu datorită faptul că a
fost trimis pe pământ, ci a fost trimis pentru că era deja Fiul lui
Dumnezeu.
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4. Hristos este Fiul lui Dumnezeu în cel mai înalt sens
posibil. Adam a fost fiu al lui Dumnezeu, pentru că el a fost
creat de Dumnezeu fără a avea părinți după trup (Luca
3:38). Oamenii credincioși sunt denumiți fii ai lui Dumnezeu, dar ei devin astfel doar prin înfierea lor în familia lui
Dumnezeu, prin har (1 Ioan 3:1). Îngerii sfinți sunt și ei fiii lui
Dumnezeu, pentru că ei nu au părinți de aceeași natură. Dar
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este
Tatăl Lui, Cel care L-a trimis (Psalmii 2:7; Evrei 1:5; 5:5).
Dumnezeu este Tatăl lui Hristos într-un sens în care El nu mai
este Tatăl nimănui altcuiva. Nicio ființă creată nu are viața în
ea așa cum Fiul lui Dumnezeu are viață în El (Ioan 5:26). Nicio
ființă creată nu-L cunoaște pe Tatăl așa cum Îl cunoaște Fiul,
și nici cum Fiul Îl cunoaște pe Tatăl (Luca 10:22). Așadar, calitatea de Fiu a lui Hristos este și trebuie mărturisită ca fiind
dincolo de capacitatea omului de a o înțelege și de a putea fi
descrisă în cuvinte.
5. Cel puțin o Evanghelie și o Epistolă au fost scrise cu
scopul direct de a-i convinge pe oameni că Isus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:31; 1 Ioan 5:13). Credința în calitatea de Fiu a lui Isus Hristos este un element esențial al
credinței mântuitoare (1 Ioan 5:5). Dacă un om Îl neagă pe
Fiul, Îl neagă și Îl dezonorează în același timp pe Tatăl: „Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl (1 Ioan 2:23).
6. Din calitatea de Fiu al lui Dumnezeu și din credința
noastră în acest adevăr decurg unele dintre cele mai mari și
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mai fericite binecuvântări. Ca Fiu, El S-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău (1 Ioan 3:8). Măreția lucrării preoțești a lui Hristos a constat foarte mult în calitatea Lui de Fiu
al lui Dumnezeu (Evrei 4:14; 7:28). Atât de glorios este Fiul,
încât El n-a considerat ca fiind un lucru de apucat să se facă
egal cu Dumnezeu (Filipeni 2:6). El a afirmat că este drept și
o datorie a noastră să Îl onorăm pe Fiul așa cum Îl onorăm
pe Tatăl (Ioan 5:23).
7. Dar Hristos nu este doar Dumnezeu adevărat și viața
veșnică (1 Ioan 5:20), ci El este și Fiul Omului. Creatorul și
Ființa creată sunt unite în unica Persoană a lui Hristos. Simeon L-a văzut și L-a luat în brațe în vremea prunciei Lui,
deși El era în același timp Părintele veșniciei. El nu este doar
Dumnezeu perfect, ci este și Omul perfect, având suflet și
trup omenesc. În calitate de Dumnezeu, Hristos a căutat și a
format o uniune cu natura umană. Natura omenească a lui
Hristos nu a fost separată de cea dumnezeiască. Așa cum natura Lui dumnezeiască nu a încetat niciodată să existe, tot
așa nici natura Lui omenească nu va înceta să existe.
8. Ființa omului este formată dintr-un suflet și un trup.
Ființa lui Hristos este compusă din două naturi. Acestea nu se
schimbă una cu cealaltă, nici nu se confundă, și nici nu sunt
amestecate, ci ele rămân distincte. Cu toate acestea, există o
singură Persoană în Hristos, un singur Mijlocitor. Smerenia
Fiului lui Dumnezeu de a se face Fiul omului este un lucru cu
adevărat uimitor. Scripturile celebrează acest lucru: „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era
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bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui,
voi să vă îmbogățiți” (2 Corinteni 8:9).
9. Modalitatea în care Hristos a luat asupra Lui natura
omenească a fost miraculoasă. Profețiile vorbeau despre
acest lucru: „De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată,
fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune
Numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7:14). Prima
promisiune evanghelică făcută vreodată a arătat că Răscumpărătorul trebuia să fie „sămânța femeii” (Geneza 3:15). Hristos nu a avut tată după trup. El a fost Sămânța lui Avraam și
Sămânța lui David în sens trupesc, doar ca urmare a faptului
că mama Lui făcea parte din genealogia acestora.
10. Nu există nici un dubiu în ceea ce privește calitatea de
om a lui Hristos. Profetul Daniel L-a descris ca fiind Fiul omului (Daniel 7:13). Noul Testament Îl denumește adesea astfel,
și El Însuși S-a intitulat de peste 60 de ori Fiul omului. El a
avut, în viața aceasta trupească, toate slăbiciunile inocente ale
omului. El a plâns, a suferit de foame, s-a întristat, s-a bucurat, și a murit. Dacă Isus Hristos nu a fost pe deplin om, cu
trup și suflet omenesc, nimeni altcineva nu ar putea să dovedească faptul că este om.
11. Nu există un adevăr mai important decât acesta, anume
că Isus Hristos a venit pe lume întrupându-Se. Acest adevăr
umple de bucurie inimile a milioane de oameni, atât în cer cât
și pe pământ. De acest adevăr atârnă toate speranțele omului
pentru viața veșnică. Întruparea lui Hristos îi asigură pe oamenii muritori de validitatea lucrării de mântuire. El este puternic
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în mântuire; El poate să mântuiască; El este dornic să mântuiască.
12. Nimeni nu trebuie să se simtă ofensat de această mare
taină. Prin Duhul Sfânt, Simeon a spus un simplu adevăr, exprimându-l în următoare cuvinte: „Iată, Copilul acesta este
rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel, și să fie
un semn, care va stârni împotrivire” (Luca 2:34). „Cinstea
aceasta este dar pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie
pusă în capul unghiului; și o ‚piatră de poticnire, și o stâncă
de cădere’. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul,
și la aceasta sunt rânduiți” (1 Petru 2:7-8). După cum oamenii
Îl privesc și Îl tratează pe Fiul lui Dumnezeu, care este și Fiul
omului, Hristosul lui Dumnezeu - tot așa putem spune despre
ei că sunt mântuiți sau pierduți. Dacă ei nu cred în El, vor
muri în păcatele lor (Ioan 8:24). Aversiunea omului firesc față
de Persoana și lucrarea lui Isus Hristos este un lucru înfricoșător (Ioan 5:40; 6:44). Nimic nu este mai nebunesc, mai pervers și mai împotrivitor decât necredința. Ea este mama tuturor păcatelor. Acolo unde este vestită Evanghelia, necredința
este marele păcat care îi condamnă pe toți cei care vor pieri.
13. Isus Hristos, Dumnezeu-omul, va judeca lumea. Noi
toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului Lui de judecată
(Romani 14:10; 2 Corinteni 5:10). Tatăl a dat judecata în mâna
Fiului (Ioan 5:22, 27). În sublimul pasaj prin care Hristos a
descris Ziua Judecății, singura persoană care este denumită cu
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titlul de Judecător este Fiul omului, venit în gloria Lui, și denumit de mai multe ori Împăratul (Matei 25:31-46). Cel care
este cu adevărat înțelept în această lume va face bine să se
împrietenească cu Judecătorul înainte de sosirea acelei zile
mari și înfricoșate.

14
HRISTOS, MIJLOCITORUL
1. Nimeni nu poate citi Scriptura fără să vadă că, în planul de mântuire, Isus Hristos ocupă locul central. Despre El
se spune că este Cel dintâi și Cel de pe urmă, Alfa și Omega,
Autorul și Desăvârșitorul credinței. El este Păstorul sufletelor, Izvorul de apă vie, Capul Bisericii, Luceafărul strălucitor
al dimineții, Trandafirul din Saron, Cel mai mare dintre zece
mii, și Cel Preaiubit. Pavel a fost atât de captivat de Isus încât
a spus că „n-am avut de gând să știu între voi altceva decât
pe Isus Hristos și pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2).
2. Față de Biserica din Vechiul Testament, El a fost cunoscut cu numele sau titlurile de Înger al legământului, Îngerul Domnului, Cel minunat, Sfătuitorul, Mlădița neprihănită, Mesia, sau Unsul.
El mai este denumit și Dumnezeu puternic și Domnul
(Isaia 6:3; 9:6). În Noul Testament, numele cu care a fost
cunoscut este Isus, sau Mântuitorul (Matei 1:2; Luca 2:21).
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Numele Lui oficial este Hristos sau Unsul. El mai este denumit și Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. Adesea El este denumit Dumnezeu și Domn.
3. Un mijlocitor este o persoană care intervine între două
părți care se află în conflict, cu scopul de a le împăca. Acolo
unde nu există conflict, nu este nevoie de nicio mijlocire.
„Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți”
(Galateni 3:20). Dacă nu există părți în dispută, nu este nevoie de mediator. Un mijlocitor este diferit de un avocat,
pentru că un avocat, strict vorbind, apără interesul unei singure părți, în timp ce un mijlocitor apără interesele ambelor
părți. Hristos este denumit în Scriptură ca Mijlocitorul unui
legământ nou și al unui testament nou (Evrei 8:6; 9:15;
12:24).
4. Este un lucru drept și potrivit, poate chiar necesar, ca
un mediator să ia în mod obligatoriu apărarea ambelor părți.
Isus Hristos este Acela potrivit pentru această lucrare. El
poate să-Și îndrepte mâna atât înspre Dumnezeu cât și spre
păcătoși. El cunoaște atât voia lui Dumnezeu cât și drepturile
pe care Dumnezeu le are. El cunoaște păcatele oamenilor și
nevoile lor. El nu o va trăda pe niciuna dintre părți.
5. Luptele și controversele între două părți pot fi de trei
feluri: a) acelea care izvorăsc din greșeli; b) acelea care sunt
rezultatul lucrurilor rele produse de ambele părți; c) acelea
care provin din relele făcute de o singură parte.
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Vrăjmășia omului cu Dumnezeu face parte din ultima categorie. Doar omul poate fi învinuit, pentru că el este acela
care a greșit. Căile Domnului sunt aceleași. Căile omului sunt
cele încurcate (Ezechiel 18:25, 29; 33:17, 20).
6. Isus Hristos este singurul Mijlocitor al noului legământ. Așa afirmă și Pavel: „Căci este un singur Dumnezeu,
și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul
Isus Hristos” (1 Timotei 2:5-6). Dacă este un lucru rău să
credem în doi sau mai mulți dumnezei, la fel de rău este să
credem că ar putea exista doi sau mai mulți mijlocitori.
Cândva, Moise a fost denumit mijlocitor (Galateni 3:19). Relatarea evenimentului la care se referă versetul de mai sus
arată că semnificația termenului în cazul lui Moise este că el
era un mesager, care făcea cunoscută voia lui Dumnezeu către poporul Israel și care transmitea dorințele lui Dumnezeu
față de poporul Lui. Pasajul respectiv se referă la momentul
când a fost dată Legea, atunci când manifestarea măreției lui
Dumnezeu a fost atât de îngrozitoare încât poporul Israel ia spus lui Moise: „Vorbește-ne tu însuți, și te vom asculta:
dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim”
(Exod 20:19). În ceea ce privește medierea dintre Dumnezeu
și păcătoși, acea mijlocire care aduce mântuirea, nu există
niciun alt Mijlocitor decât Hristos (Faptele Apostolilor 4:12;
1 Corinteni 3:11).
7. Marele scop al lucrării de mijlocire pe care a făcut-o
Hristos este mântuirea aleșilor Lui. Același lucru fost afirmat
de îngerul care a anunțat nașterea Lui: „Ea va naște un Fiu,
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și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul
Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). „Hristos este capul Bisericii,
El, Mântuitorul trupului” (Efeseni 5:23). În calitate de Mediator, Hristos nu face deosebire între oameni. Originea socială,
moștenirea, bogățiile, onorurile, culoarea pielii sau naționalitatea nu reprezintă nimic pentru El. El nu ia în considerare
niciunul dintre criteriile folosite de oameni pentru a se categorisi unii pe alții. „Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți ‚sămânța’ lui Avraam, moștenitori prin făgăduință” (Galateni
3:38). „Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin
dragoste” (Galateni 5:6).
8. Nevoia unui Mijlocitor este dată de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, pe de o parte, și de vinovăția, păcătoșenia și falimentul omului, pe de altă parte. Dumnezeu este
atât de sfânt încât El nu poate privi nelegiuirea (Habacuc
1:13). Cum poate fi omul drept înaintea lui Dumnezeu, dacă
ar fi judecat după meritele sale? (Iov 9:2) Nu există lucruri
mai incompatibile cum sunt stricăciunea omului și puritatea
lui Dumnezeu.
9. Slujirea de Mijlocitor făcută de Isus Hristos a fost
aleasă de Tatăl Lui (Isaia 42:1; 1 Petru 2:4). Nimeni altcineva
nu a fost ales vreodată pentru a face aceeași lucrare. Isus nu
a fost străin acestei lucrări sau pus să o facă cu forța. Tatăl a
arătat în mod repetat că Și-a găsit plăcerea în Hristos și în
lucrarea Lui. Învierea Lui din morți și înălțarea Lui la
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dreapta Sa reprezintă cele mai mari dovezi posibile privitoare la faptul că El Și-a găsit plăcerea în Hristos. Dumnezeu
l-a onorat foarte mult pe Moise atunci când l-a îngropat întrun loc secret, dar El nu l-a ridicat niciodată pe Moise la
dreapta Sa.
10. A trăi sub mijlocirea lui Hristos este un lucru măreț.
Prin El, noi avem acces la descoperirea minunată a caracterului
și gloriei lui Dumnezeu. Prin El ne sunt date influențele cerești
care sunt trimise către noi pentru a ne atrage la Dumnezeu.
Niciodată nu au existat chemări atât de glorioase față de ființele
omenești ca acelea care se găsesc în oferta vieții și a mântuirii.
Cele mai bogate binecuvântări sunt oferite acelora care acceptă
mijlocirea făcută de Isus Hristos. Iată ce scria Pavel credincioșilor: „Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint,
pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată
pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își
va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui
Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva Templul lui
Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui
Dumnezeu este sfânt: și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele: dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului
acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.
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De aceea este scris: ‚El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor’.
Și iarăși: ‚Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că
sunt deșarte’. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci
toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa,
fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele
viitoare; toate sunt ale voastre, și voi sunteți ai Lui” (1 Corinteni 3:12-23). „Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul
Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:17-18). „Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de
mână ci este veșnică” (2 Corinteni 5:1). „De aceea: ‚Ieșiți din
mijlocul lor, și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți
de ce este necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi
veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic”’ (2 Corinteni
6:17-18). Toate aceste nenumărate binecuvântări sunt asigurate aceluia care Îl primește pe Domnul Isus Hristos ca fiind
singurul în care-și poate pune nădejdea și singurul care-i dăruiește mântuirea. Nici măcar veșnicia nu va epuiza bogățiile
nenumărate ale lui Hristos care sunt dăruite credincioșilor.
11. A trăi în Evanghelie este un lucru serios. Niciun om
nu poate să disprețuiască lucrarea de mijlocire făcută de Isus
Hristos, fără să își atragă cea mai mare vinovăție și fără să
se expună celui mai mare pericol. „Căci, dacă Cuvântul vestit
prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și
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orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom
scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de
mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost
adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea
mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!” (Evrei 2:2-4).
Nu există nimic mai păcătos și mai periculos decât să-L calci
în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, tratând sângele Lui ca pe
un lucru necurat și împotrivindu-te Duhului harului (Evrei
10:28-29).

15
HRISTOS – PROFET,
PREOT ȘI REGE
1. Lucrarea făcută de Hristos este în mod obișnuit exprimată prin intermediul a trei titluri, și anume cea de Profet,
Preot și Rege. Această distincție în privința lucrării Lui nu este
o invenție omenească, ci ea este menționată în Cuvântul lui
Dumnezeu. Ea ne ajută în a ne forma idei clare cu privire la
măreția mântuirii Lui. Toate aceste slujiri sunt menționate în
Scriptură ca fiind făcute de o singură Persoană și sunt atribuite doar lui Hristos. Marii preoți din Israel erau atât profeți cât
și preoți. David a fost deopotrivă rege și profet. Melhisedec a
fost rege și preot. Dar Hristos este Profet, Preot și Rege.
2. Celor din vechime li s-a vorbit cândva despre slujirea
Lui ca Profet. Moise a spus: „Domnul, Dumnezeul tău, îți va
ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine:
să ascultați de el! Le voi ridica din mijlocul fraților lor un
proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, și el le va
spune tot ce-i voi porunci Eu” (Deuteronom 18:15, 18). Isus
a fost „un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui
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Dumnezeu și înaintea întregului norod” (Luca 24:19). Fără îndoială că El a fost și Persoana cea mai potrivită care a fost prevestită de Isaia drept Sfetnic (Isaia 9:6). El a fost Păstorul marelui profet de la râul Chebar (Ezechiel 34:23). El a fost Acela
care a călăuzit Biserica Vechiului Testament (1 Petru 1:1) și El
este Cel care învață Biserica Noului Testament, dându-i învățători în acest scop (Efeseni 4:8-13). Când a venit pe pământ, El
a vorbit cu autoritate. El a fost Autorul harului și al adevărului
(Ioan 1:17). El este Acela care deschide inima omului, prin Duhul Sfânt, astfel încât acesta să fie atras de lucrurile care țin de
mântuire (Faptele Apostolilor 16:14). Învățătura Lui are putere.
3. Hristos este și Preot – Marele Preot. El este făcut Preot
cu un jurământ, anume jurământul Tatălui (Psalmii 110:4),
slujire la care a fost chemat de Dumnezeu. „Nimeni nu-și ia
cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos, nu Și-a luat singur
slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „‚Tu ești
Fiul Meu, astăzi Te-am născut’” (Evrei 5:4-5). „Da, El va zidi
Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe
scaunul Lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între
ei amândoi” (Zaharia 6:13). Hristos era Singurul care se califica pentru această lucrare minunată: „Și tocmai un astfel
de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are
nevoie, ca ceilalți mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi,
întâi pentru păcatele sale, și apoi pentru păcatele norodului,
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căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-a
adus jertfă pe Sine Însuși” (Evrei 7:26-27).
4. Sub Lege, marele preot trebuia să aducă jertfe, să mijlocească și să binecuvânteze. În mod asemănător, Marele
nostru Preot S-a dat pe Sine o singură dată ca jertfă, făcând
astfel o răscumpărare pentru care nu mai este nevoie de nici
o altă jertfă. „Tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua
oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor
ce-L așteaptă” (Evrei 9:28). „De aceea și poate să mântuiască
în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El,
pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei”
(Evrei 7:25). A treia lucrare a Sa ca Preot este aceea de a-i
binecuvânta pe cei răscumpărați, iar El face acest lucru la
timpul potrivit, căci „tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă
o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a
doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea
celor ce-L așteaptă” (Evrei 9:28). El ne-a transmis chiar și
cuvintele pe care le va folosi cu acea ocazie minunată: „Veniți
binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a
fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34).
5. „Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai
mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai
multă cinste decât casa însăși” (Evrei 3:3). Având în vedere
această poziție înaltă a Marelui Preot al nostru, se face avertismentul următor: „Luați seama dar, fraților, ca nici unul
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dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă
despartă de Dumnezeul cel viu” (Evrei 3:12).
6. Hristos este și Rege. El este Marele Rege, Regele regilor și Domnul domnilor. Acesta este Numele scris pe haina și
pe coapsa Lui (Apocalipsa 19:16). Domnul a spus prin profetul David: „Totuși, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion,
muntele Meu cel sfânt” (Psalmii 2:6). Atunci când acei magi
au venit din răsărit la Ierusalim, ei au întrebat: „Unde este
Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut
steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui” (Matei
2:2). El este denumit Rege, mai mare decât toți fiii oamenilor, având har pe buzele Lui, iar despre tronul Lui se spune
că este veșnic (Psalmii 45:1-2, 6). În Cântările lui Solomon,
El este de asemenea denumit Rege (Cântarea Cântărilor 1:4).
În doar câteva versete, un profet L-a denumit atât Domn cât
și Preot (Psalmii 110:1-4).
7. Iată ce fel de Mântuitor avem noi. Ignoranța noastră
spunea că avem nevoie de un mare Învățător. Și mare a fost
harul lui Dumnezeu când El ne-a promis: „Toți fiii tăi vor fi
ucenici ai Domnului, și mare va fi propășirea fiilor tăi” (Isaia
54:13). Vinovăția noastră spunea că avem nevoie de un sacrificiu glorios, ca acela de pe Calvar. „Căci printr-o singură
jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt
sfințiți” (Evrei 10:14). În mod asemănător, noi avem nevoie
de un Rege binecuvântat care să fie capabil să înfrângă corupția noastră morală. Aleșii Lui sunt mereu dornici să Îl urmeze în ziua puterii Lui, umblând în frumusețea sfințeniei
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(Psalmii 110:3). În El este împlinită promisiunea făcută bisericii: „Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea,
căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de
tine” (Isaia 54:14).
8. Uneori, în Scriptură, întreaga lucrare de Mijlocitor
este exprimată printr-un singur termen, ca acela de Păstor
(Psalmii 23:1-4; Ioan 10:1-18). Alteori, întreaga Lui lucrare
este cuprinsă într-un singur verset, ca atunci când ni se
spune că Hristos Isus este „făcut de Dumnezeu pentru noi
înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Corinteni 1:30).
9. Chiar dacă noi facem deosebire, în mod biblic, între
slujirile lui Hristos, ele nu trebuie niciodată separate. El este
mereu Profet, mereu Preot, și mereu Rege, și așa va rămâne
pe vecie. Așa afirmă Scriptura: „Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la
izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă
din ochii lor” (Apocalipsa 7:17). Slujirea profetică a lui Hristos va fi împlinită chiar și atunci când poporul Lui își va fi
încheiat lupta cu păcatul și cu întunericul pe acest pământ.
„Domnul a jurat, și nu-i va părea rău: ‚Tu ești preot în veac,
în felul lui Melhisedec’” (Psalmii 110:4), afirmă jurământul
lui Dumnezeu în acest pasaj. Și Pavel subliniază că El este
preot „pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Dar El, fiindcă rămâne ‚în veac’,
are o preoție, care nu poate trece de la unul la altul” (Evrei
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7:16, 24). Nu există nici cea mai mică schimbare în caracterul și scopurile Lui. Învierea Lui și înălțarea Lui la cer au însemnat doar schimbarea poziției Lui, în sensul în care El nu
mai poate fi scuipat, încoronat cu spini, batjocorit, crucificat
sau îngropat. Dar în această natură și în acest caracter, El
rămâne „același ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8). Slujirea Lui
regală este de asemenea perpetuă: „pe când Fiului I-a zis:
‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci;
toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit
neprihănirea și ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule,
Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai
pe sus decât pe tovarășii Tăi’. Și iarăși: ‚La început, Tu,
Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea
mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, și vor fi schimbate; dar Tu ești același; și anii Tăi nu se vor sfârși’” (Evrei
1:8-12). Slavă lui Dumnezeu pentru acest dar extraordinar!

16
GLORIA LUI HRISTOS
ÎN SLUJIRILE LUI
După ce am vorbit despre slujirile lui Hristos ca Mijlocitor, haideți să ne uităm la slava Lui în aceste slujiri.
1. Slava Lui ca Profet. El a vorbit cu autoritate, nu precum cărturarii. El a vorbit cu atâta putere, încât oamenii care
fuseseră trimiși să Îl aresteze au rămas fără putere înaintea
Lui. Când au fost întrebați cum s-a făcut acest lucru, tot ce
au putut ei să răspundă a fost: „Niciodată n-a vorbit vreun
om ca omul acesta” (Ioan 7:46). Aceia care L-au auzit, au
știut că Cel ce cercetează inimile era Acela care le vorbea.
Întrucât El însuși este adevărul, tot ceea ce El a spus este
adevărat, pentru că El este Autorul adevărului și Esența
acestuia. El ne-a făcut cunoscută însăși natura lui Dumnezeu. „De atâta vreme sunt cu voi, și nu M-ai cunoscut, Filipe?
Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Nimeni altcineva nu a revelat vreodată adevărata natură a lui
Dumnezeu așa cum a făcut El. Motivul pentru care ceea ce
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profeții au spus în vechime era bun și curat este că ei au vorbit prin Duhul lui Hristos (1 Petru 1:11). „Cuvintele Domnului
sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ,
și curățit de șapte ori” (Psalmii 12:6). La fel cum acela care
construiește o casă capătă mai multă onoare decât casa, tot
așa și Hristos este mai glorios decât cel mai mare profet ce a
existat vreodată, pentru că El nu a fost om (Evrei 3:3).
În calitate de Profet, Hristos are o mare putere. El impregnează în sens mântuitor lecțiile Lui în oameni prin „nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei
Lui” (Efeseni 1:19). Așa cum El i-a poruncit lui Lazăr să iasă
afară și mortul L-a ascultat, tot așa El poruncește sufletului
care este cufundat în ignoranță și mort în greșeli și păcate,
iar acesta aude vocea Fiului lui Dumnezeu și este adus la viață spirituală (Ioan 5:25). În calitate de Mare Învățător al Bisericii Lui, Hristos transmite altora autoritatea de a predica
aceleași adevăruri binecuvântate cu putere; în Numele Lui
sunt făcute lucruri mai mari decât a făcut El în persoană, pe
pământ (Ioan 14:12).
Există, de asemenea, o plinătate glorioasă în învățăturile
lui Hristos. El nu Se ferește să ne învețe toate lucrurile care ne
sunt folositoare. El ne denumește prietenii Lui și ne tratează
astfel: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face
stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). Hristos a
fost întotdeauna Lumina lumii, iar lumina Lui este viața oamenilor (Ioan 1:4-9). Toți profeții au mărturisit despre El. Gloria
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Lui a strălucit în mod deosebit încă de la prima minune pe care
a făcut-o (Ioan 2:11). În calitate de Profet, Hristos ne-a învățat
și prin exemplul Lui fără greșeală (Ioan 13:15). El ne-a arătat în
mod practic tot ceea ce ne-a învățat prin cuvinte. El a dovedit
că nu ne-a învățat nimic din ceea ce noi n-am putea face în ascultarea de El. În toate vremurile, puterea adevărului lui Hristos, prin Duhul Sfânt, a fost irezistibilă aleșilor Lui.
2. Gloria lui Hristos în calitate de Preot. Nimeni nu a făcut
vreodată această slujire mai deplin cum a făcut-o Mijlocitorul.
Persoana Lui a fost cea mai glorioasă, întrucât El a fost cu adevărat Dumnezeu. Niciodată nu a existat o jertfă ca aceea a lui
Hristos. Întreaga Lui Persoană a fost implicată în jertfire. Nimeni nu contestă faptul că El a murit pe cruce, iar profeția a
cerut ca trupul Lui să fie jertfit pentru păcat și sufletul Lui să
fie împovărat (Isaia 53:10). Sufletul Lui a fost cuprins de întristare, ba chiar de întristare de moarte, și acest lucru înainte de
a fi adus la judecată (Matei 26:38). Motivul era că urma să fie
zdrobit în teascul mâniei lui Dumnezeu.
Nimeni nu a fost atât de nevinovat ca El (Evrei 7:26-27).
El a onorat Legea și a împlinit-o în mod perfect, exact așa
cum cerea profeția (Isaia 42:21). Întreaga natură umană a
Lui a fost oferită pe altarul naturii Sale divine, și astfel jertfa
Lui a fost glorioasă. El S-a dat ca preț de răscumpărare deplină pentru aceia pe care avea să-i facă copiii Lui (Matei
20:28; Marcu 10:45; 1 Timotei 2:6). El L-a glorificat pe Tatăl
într-un fel în care nimeni nu L-a onorat vreodată pe Dumnezeu. Unirea dintre naturile Lui divină și umană a fost atât de
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mare încât ceea ce a suferit în trup este descris ca și cum ar
fi făcut și suferit în natura Lui divină (Faptele Apostolilor
20:28). De aceea, este corect să vorbim despre El ca fiind
jertfa divină, chiar dacă prin aceasta nu vrem să spunem că
El ar fi suferit în divinitatea Lui, ci doar că Răscumpărătorul
divin a suferit în natura Lui umană. Este normal ca o astfel
de jertfă preoțească să aducă mari binecuvântări asupra celor care cred în ea. „Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește
iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El de
toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise” (Faptele Apostolilor 13:38-39). Apostolul Ioan a spus:
„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7).
Nicio altă jertfă nu a făcut curățire în conștiința omului
(Evrei 9:9). Tot ceea ce jertfele au făcut în timpul Legii lui
Moise a fost să purifice trupul, anume să-i facă pe oameni
potriviți să se închine lui Dumnezeu din punct de vedere ceremonial. „Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa
unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce
curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care,
prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată
lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte,
ca să slujiți Dumnezeului cel viu! Și tocmai de aceea este El
mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui
pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul
dintâi, cei ce au fost chemați, să capete veșnica moștenire,
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care le-a fost făgăduită” (Evrei 9:13-15). Prin această viață
fără pată și moarte uimitoare a lui Hristos, credincioșii capătă neprihănirea lui Dumnezeu fără Lege, acea neprihănire
care este prin credința în Isus Hristos în toți și peste toți cei
care cred. Ei sunt justificați fără plată, prin harul Lui, prin
răscumpărarea care este în Hristos Isus (Romani 3:21-24).
3. Gloria lui Hristos în calitate de Rege. El merită toate
onorurile care se cuvin pe această lume (Isaia 52:13; 53:12;
49:4). În această privință, Pavel este foarte clar. El spune
despre Hristos: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip
de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost
găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la
moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a
înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe
sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub
pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:6-11).
Puterea împărătească a lui Hristos este vastă. Pe cap, El
are multe coroane (Apocalipsa 19:12). Tatăl I-a dat cu mult
timp în urmă neamurile ca moștenire și întreg pământul ca
posesiune (Psalmii 2:8). „El va stăpâni de la o mare la alta,
și de la Râu până la marginile pământului” (Psalmii 72:8).
Împărăția lui Hristos este mai glorioasă decât oricare alta,
pentru că este spirituală și nu carnală. El i-a spus lui Pilat că
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„Împărăția Mea nu este din lumea aceasta... Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să
nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu
este de aici” (Ioan 18:36). Această împărăție nu va pieri niciodată. „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic;
toiagul de domnie al împărăției Tale este un toiag de dreptate” (Psalmii 45:6). „El va zidi Numelui Meu o casă, și voi
întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui” (2 Samuel 7:13). „Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 1:33). Atât de glorios
este Împăratul Sionului, încât El face din toți copiii Lui împărați și preoți pentru Dumnezeu (Apocalipsa 1:6). Doar El
este Rege peste Biserică, în calitate de Cap al ei (1 Corinteni
8:6; Efeseni 1:22; 4:5). Eu nu va fi niciodată detronat sau
înlocuit, ci va rămâne veșnic Stăpân peste Casa lui Dumnezeu (Evrei 10:21) și moștenitor al tuturor lucrurilor (Evrei
1:2-4).

17
EVANGHELIA
ȘI CREDINȚA
1. Orice cititor al Bibliei va recunoaște că Scriptura vorbește foarte mult despre credință. Credința pe care Domnul
o cere de la om este pusă în sufletul acestuia de către Duhul
Sfânt. Credinciosul adevărat va manifesta credință în orice
lucru pe care îl spune Dumnezeu. Credința mântuitoare privește în mod esențial la Hristos ca Autor al mântuirii și Dătător al vieții veșnice. A-L respinge pe Fiul este la fel de fatal
omului precum a-L respinge pe Dumnezeu Tatăl (1 Ioan
2:23).
2. Necesitatea credinței este prezentată peste tot în
Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește în termeni
mai fermi, de condamnare, în privința niciunui păcat precum o face în cazul păcatului necredinței. „Și Domnul a zis
lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până
când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac
în mijlocul lui?” (Numeri 14:11). „Domnul a auzit, și S-a mâ-
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niat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov, și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui” (Psalmii 78:21-22). Adresându-se vrăjmașilor Lui, Domnul a
spus: „Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut: și,
măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca săl credeți” (Matei 21:32). „Și judecata aceasta stă în faptul că,
odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan
3:19).
3. Scriptura le cere oamenilor să creadă în Dumnezeu pe
un ton de urgență maximă. „Și Domnul a zis lui Moise: ‚Iată,
voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul
când îți voi vorbi, și să aibă totdeauna încredere în tine’”
(Exod 19:9). „Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului!
Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți;
încredeți-vă în proorocii Lui, și veți izbuti” (2 Cronici 20:20).
„Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul, voi și Robul Meu pe
care L-am ales, ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că
Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, și
după Mine nu va fi” (Isaia 43:10).
4. Fără îndoială, nu există o întrebare mai importantă ca
aceasta: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” (Ioan 9:35). Fericit este
acela care răspunde afirmativ acestei întrebări: „‚Cred, Doamne’,
I-a zis el; și I s-a închinat” (Ioan 9:38), căci „fără credință este cu
neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu,
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trebuie să creadă că El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută”
(Evrei 11:6).
5. Atât de clară este percepția conștiinței omului că,
odată ce îi sunt aduse suficiente dovezi, el trebuie să creadă,
încât nici măcar cei mai aprigi vrăjmași ai lui Hristos nu au
pretins că nu ar fi avut obligația să creadă, ci au susținut că
nu aveau suficiente dovezi pentru aceasta.
Dar chiar și atunci când El a fost pus pe cruce, ei au insistat în necredință spunând: „Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, și vom crede în El!”
(Matei 27:42; comp. Marcu 15:32). Dacă El S-ar fi coborât de
pe cruce, păcatele oamenilor n-ar mai fi fost ispășite. Dar El
a făcut lucrul care era cel mai important. El Și-a dat viața și
astfel a îndepărtat păcatul, zdrobind moartea prin învierea
Sa. Dar au crezut ei în El ca urmare a acestui fapt? Nu. Ei iau mituit cu sume mari de bani pe oameni să spună că ucenicii Îi furaseră trupul. Conștiința omului stă de partea Mântuitorului atunci când El afirmă că doar nebunii sunt atât de
stricați în inimă încât să nu creadă (Luca 24:25).
6. Obligația de a crede este propovăduită peste tot în
Scriptură. „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu
este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie” (Marcu
1:14-15). Același lucru este subliniat în multe pasaje de ucenicul preaiubit: „porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a
poruncit El” (1 Ioan 3:23). Când oamenii I-au spus lui Isus,
„Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?”, El le-
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a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta:
să credeți în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 6:28-29).
7. Modalitatea obișnuită prin care un om își face cunoscut
atașamentul la creștinism este prin afirmarea publică a credinței în Hristos. „Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume” (Ioan 11:27).
„Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 8:37).
8. Adevărata credință mântuitoare este darul lui Dumnezeu și este produsă în suflet de Duhul Sfânt. Ucenicii lui Ahaia,
care îi ajutaseră mult pe Priscila și Acuila, „au ajutat mult,
prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră” (Faptele Apostolilor 18:27). În Galateni 5:22, credința este descrisă în mod
expres ca fiind „roada Duhului”. Adresându-se credincioșilor
filipeni, Pavel le-a spus: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi sa dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru
El” (Filipeni 1:29). Atunci când Petru a făcut aceea binecuvântată mărturisire a lui Hristos, El i-a răspuns: „Ferice de tine,
Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei
16:17).
9. În orice loc din Scriptură, credința este descrisă ca fiind esențială pentru mântuire: „Cine va crede și se va boteza,
va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit” (Marcu
16:16). „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (Faptele
Apostolilor 16:31). „Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei,
n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu,
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Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin
nebunia propovăduirii crucii” (1 Corinteni 1:21). „Pe când
noi, fiindcă am crezut, intrăm în ‚odihna’, despre care a vorbit El” (Evrei 4:3). „Noi însă nu suntem din aceia care dau
înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru
mântuirea sufletului” (Evrei 10:39).
10. Scripturile au fost scrise pentru a ne încuraja să avem
credința în Hristos și încrederea din inimă în Evanghelie
(Ioan 20:31; 1 Ioan 5:13). Dacă, după ce ni se oferă dovezile,
noi nu credem, facem ca întreg planul Evangheliei să fie inutil pentru noi.
11. Dumnezeu S-a îngrijit în mod adecvat și a folosit modalitățile potrivite pentru a-i stimula pe oameni să aibă o credință vie în Hristos, Cel care este Esența și Autorul Evangheliei. În acest sens, El a mers până acolo încât a permis ca Lazăr, prietenul lui Isus, să moară, și apoi să fie înviat pentru ca
oamenii să creadă că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Lui pe pământ (Ioan 11:42). Tot așa, El a permis și profețit trădarea lui
Isus de către Iuda, astfel ca ucenicii să creadă că El era Hristosul (Ioan 13:19). Domnul a prezis chiar și moartea și învierea Lui, având în minte același scop (Ioan 14:29). El i-a chemat adesea pe oameni să aibă credință în El: „Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în
Mine. Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine;
credeți cel puțin pentru lucrările acestea” (Ioan 14:1, 11). În
legătură cu același lucru, El spune că a avea credință în El
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aduce pace în inima omului. El se roagă pentru unitatea poporului Lui, așa încât oamenii să fie convinși de natura și misiunea Lui divină.
12. Este un adevăr că o credință fermă are o mare eficiență în a primi răspuns la rugăciunile noastre (Marcu 11:24;
Ioan 14:14).
13. Domnul Isus este foarte prețuit de către toți cei care
cred cu adevărat (1 Petru 2:7).
14. Credința adevărată, vie, este foarte importantă pentru predicatorii care trebuie să-și îndeplinească îndatorirea
fără frică. „Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit
cu ceea ce este scris: ‚Am crezut, de aceea am vorbit!’ și noi
credem, și de aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13). Fără această
credință, un predicator este doar o ființă sărmană, neajutorată și inutilă, o trestie clătinată de vânt.
15. În depravarea inimii omului se nasc tot felul de piedici în calea credinței, ca și în dragostea nebună a lui față de
bogății, onoarea lumească și plăcerile păcătoase (Ioan 5:44;
1 Ioan 2:15; 5:5).
16. Credința adevărată este plăcută lui Dumnezeu: „Căci
Tatăl însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit, și ați crezut că
am ieșit de la Dumnezeu” (Ioan 16:27; comp. Ioan 20:29).
17. Credința este însoțită de cele mai binecuvântate efecte
ale ei, precum înfierea în familia lui Dumnezeu (Ioan 1:12),
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justificarea (Faptele Apostolilor 13:39; Romani 3:21-26; Galateni 3:6 etc.) și viața veșnică (Romani 10:10; Ioan 3:16, 36;
5:24; 6:40).
18. Necredința este fatală oricărei persoane care s-ar aștepta să capete fericirea veșnică (Ioan 3:18; Marcu 16:16; 1
Ioan 5:10).
19. Rugăciunea pentru credință și pentru creșterea credinței constituie o îndatorire a oricărui om (Marcu 9:24;
Luca 17:5).

18
POCĂINȚA
1. În însăși natura lor, credința și pocăința sunt strâns legate. Una nu poate exista fără cealaltă. Iată cum cele două
sunt puse împreună: „Atunci voi turna peste casa lui David și
peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre Mine, la Cel pe care Lau străpuns” (Zaharia 12:10). Isus le-a pus împreună atunci
când a predicat: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie”
(Marcu 1:15). Așa au făcut și apostolii, vestind „pocăința față
de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos”
(Faptele Apostolilor 20:21). Așa cum arată Scriptura, atât credința cât și pocăința sunt necesare pentru mântuire (Matei
3:2; Faptele Apostolilor 16:31). Pocăința presupune recunoașterea faptului că noi suntem păcătoși. Fără ea, nu există evlavie adevărată (Luca 13:3, 5).
2. Mulți autori credincioși afirmă că atât credința cât și
pocăința sunt condiții ale mântuirii. Prin aceasta, ei nu vor
să spună că ar exista vreun merit în oricare dintre aceste
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două haruri. Nici una dintre ele nu merită favoarea înaintea
lui Dumnezeu. Ele nu pot fi în niciun sens prețul pe care noi
l-am plăti pentru a avea acces la viață veșnică și la îndurarea
lui Dumnezeu. Dar fără ele nu putem fi mântuiți; nu putem
fi plăcuți lui Dumnezeu. Pentru ca cerșetorul să se hrănească
cu pâinea care îi este oferită, el trebuie să o primească și să
mănânce din ea. Dacă unui om îi este oferită o avere, iar el o
refuză sau o acceptă, în niciuna dintre situații nu ar fi meritat-o. Sufletul însetat are nevoie nu doar să știe că există apă,
ci să și bea din ea, altfel în lipsa apei el va muri.
3. Adevărata pocăință nu înseamnă un act momentan al
minții, și nici o emoție temporară. Ea este o obișnuință glorioasă a sufletului. Ea presupune existența unui principiu
sfânt într-o minte înnoită. Numai cel ipocrit și cel amăgit păcătuiesc și se pocăiesc, dar după aceea se întorc la păcat. Pocăința adevărată produce o schimbare permanentă în caracterul omului.
4. În Scriptură se vorbește mult despre pocăință. Ea este
menționată chiar și în cel mai vechi poem, adică în cartea lui
Iov. În cartea Psalmilor există șapte capitole conținând
psalmi ai pocăinței și anume Psalmii 6, 32, 38, 51, 102, 130
și 143. Unii au inclus în lista psalmilor de pocăință și Psalmii
25, 69 și 86. Despre pocăință au vorbit foarte mult prorocii,
Hristos, evangheliștii și apostolii.
5. Atunci când pocăința este autentică, ea este întotdeauna lucrarea Duhului lui Dumnezeu și vine prin lucrarea
mijlocitoare a lui Hristos, care a fost înălțat în Sion ca Prinț
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și Mântuitor ce dăruiește pocăința și iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 5:31). Atunci când Neamurile s-au pocăit,
aceasta s-a petrecut prin îndurarea și harul lui Dumnezeu
(Faptele Apostolilor 11:18). Profetul a spus: „M-ai pedepsit, și
am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu,
și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul, Dumnezeul meu!
După ce m-am întors, m-am căit; și după ce mi-am recunoscut
greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci
port ocara tinereții mele” (Ieremia 31:18-19). În momentul
pocăinței lui, David și-a simțit atât de profund dependența de
harul divin, încât a strigat din toată inima către Dumnezeu:
„Nu mă lepăda de la Fața Ta, și nu lua de la mine Duhul Tău
cel Sfânt” (Psalmii 51:11).
6. În Biblie ni se vorbește despre două feluri de pocăință,
și anume una legală și una evanghelică. În pocăința legală,
motivele care o determină provin din condamnarea Legii și
consecințele păcatului. În pocăința evanghelică, motivele
sunt extrase din Evanghelie și din natura păcatului.
7. Adevărata pocăință include următoarele lucruri:
a) conștientizarea păcatului. Atunci când Natan l-a convins pe David de păcatul lui, acesta a strigat după îndurare.
Oamenii nu se vor pocăi de păcatele lor, atunci când vor
crede despre ei înșiși că sunt nevinovați.
b) umilința și proșternerea profundă a sufletului înaintea
lui Dumnezeu. Adevăratul pocăit va spune: „Iată, eu sunt
prea mic; ce să-Ți răspund? Îmi pun mâna la gură” (Iov
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40:4). „Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea, și greșelile
mele nu-Ți sunt ascunse” (Psalmii 69:5). Cel care se pocăiește din inimă „va face rugăciuni și cereri, și fiecare își va
cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre
casa aceasta” (1 Împărați 8:38).
c) mărturisirea sinceră și din inimă a păcatului. „Cine își
ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește
și se lasă de ele, capătă îndurare” (Proverbe 28:13). „Atunci
Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: ‚Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!’ Și Tu
ai iertat vina păcatului meu” (Psalmii 32:5; comp. Psalmii
51:3; Ieremia 3:13; 1 Ioan 1:9).
d) experimentarea rușinii. Iată ce a spus David: „M-a
scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, și mi-a întărit pașii” (Psalmii 40:2). „Dumnezeule, sunt uluit, și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața
spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulțit deasupra
capetelor noastre, și greșelile noastre au ajuns până la ceruri” (Ezra 9:6; comp. Ezechiel 36:31-23). Până nu vine iertarea, obrajii înroșiți nu vor păli (Ezechiel 16:63).
e) întristarea autentică din cauza păcatului. „Totuși,
acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că
întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nici o pagubă din
partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui
Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, și de
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care cineva nu se căiește niciodată; pe când întristarea lumii
aduce moartea” (2 Corinteni 7:9-10).
f) scârbirea de sine. „De aceea mi-e scârbă de mine și mă
pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov 42:6; Ezechiel 6:9; 20:43).
g) ura față de păcat, indiferent de forma de manifestare
a acestuia (Psalmii 66:18; 97:10; 119: 104, 128)
h) dragostea față de sfințenie, încântarea în omul interior
față de poruncile lui Dumnezeu. „Cuvântul Tău este cu totul
încercat, și robul Tău îl iubește” (Psalmii 119:140; Romani
7:22).
i) corectarea vieții printr-o reformare interioară profundă, dovedită prin fapte vrednice de pocăință (Matei 3:8).
„Arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăți, nu voi mai
face” (Iov 34:32).
7. O astfel de pocăință beneficiază de promisiuni bogate
și abundente care sunt făcute în întreaga Scriptură. Ea este
denumită pocăința spre viață, pentru că ea sfârșește în fericirea veșnică (Faptele Apostolilor 11:18). În multe pasaje, ea
este prezentată în legătură cu iertarea păcatelor (Marcu 1:4;
Faptele Apostolilor 3:19). „Atunci el cântă înaintea oamenilor, și zice: ,Am păcătuit, am călcat dreptatea, și n-am fost
pedepsit după faptele mele; Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul
ca să nu intre în groapă, și viața mea vede lumina!’ Iată, acestea le face Dumnezeu, de două ori, de trei ori, omului” (Iov
33:27-29). „Spălați-vă deci și curățiți-vă! Luați dinaintea
ochilor Mei faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să mai
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faceți răul! Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea,
ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe
văduvă!’ ‚Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada;
de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:16-18).
„Căci așa vorbește Cel Prea Înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt. ,Eu locuiesc în locuri înalte
și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile zdrobite’”
(Isaia 57:15).
Fără îndoială, Scriptura declară că Dumnezeu nu găsește
nicio plăcere mai mare decât atunci când omul se pocăiește
de păcatele lui cu adevărat. „Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi
adus: dar Ție nu-Ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui
Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită” (Psalmii 51:16-17). Primul lucru pe care Domnul nostru îl spune în Predica de pe
Munte este acesta: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este
Împărăția cerurilor!” (Matei 5:3), după care adaugă, „Ferice
de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!” (Matei 5:4).
9. Omul nu poate manifesta prea mult zel în practicarea și
umblarea după pocăință. Dumnezeu îl cheamă și îl îndeamnă
mereu la această lucrare și, pentru ca nimeni să nu se îndoiască
de faptul că Dumnezeu este gata să ierte orice fel de păcate, El a
lăsat pe paginile Scripturii următoarele cuvinte: „Să se lase cel
rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să
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se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile
Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile
voastre” (Isaia 55:7-9). „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi,
și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință” (2
Petru 3:9).
10. Nu există vreun om pe fața pământului care să dorească să trăiască veșnic, și care să poată face acest lucru fără
pocăință. Chiar și numai gândul la sfârșitul omului care
moare nepocăit ar trebui să ne facă să ne cutremurăm. Pe
bună dreptate, ne întrebăm de ce amână ei pocăința. Moartea bate la ușă. Duhul Sfânt îi tot îndeamnă. Hristos îi invită.
Iadul îi amenință. Porțile Raiului sunt încă deschise. „Iată că
acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:2).

19
SCHIMBAREA INIMII
1. Credința și pocăința sunt dovezi și trăsături ale naturii
noi. Același lucru este adevărat în ceea ce privește nădejdea,
dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, îndelunga răbdare, stăpânirea de sine, blândețea, bunătatea și curajul – toate sunt
haruri creștine.
Dar credința și pocăința ocupă un loc atât de proeminent
în începutul și în întreaga desfășurare a vieții creștine, încât
am crezut de cuviință să le acord un tratament distinct. Poate
că cel mai bun mod ar fi fost să fi vorbit mai întâi despre
schimbarea inimii.
2. Este un lucru clar, arătat în mai multe părți ale Cuvântului lui Dumnezeu, că, în planul divin al îndurării,
schimbarea inimii este necesară pentru a ajunge la mântuire.
Ea este denumită în mai multe feluri, dar toate ne conduc către aceleași concluzii în ceea ce privește natura și necesitatea ei. Haideți să vedem anumite modalități prin care
Scriptura ne învață adevărurile divine despre acest măreț
subiect.
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3. Uneori, marea schimbare prin care trebuie să trecem
pentru a fi mântuiți este prezentată ca fiind o revărsare a
Duhului lui Dumnezeu peste noi, alteori ca punere a Duhului
Lui în noi, și care ne transformă în temple ale lui Dumnezeu.
Citiți și comparați pasajele următoare: Isaia 44:3-5; Ezechiel
36:27; Ioel 2:28; 1 Corinteni 3:16-17; 6:19; 2 Corinteni 6:16.
Când această schimbare are loc, este ca atunci când, la dedicarea templului, „slava Domnului umpluse Casa Domnului” (1
Împărați 8:11). În acea zi, clădirea a devenit templu și trebuia
tratată ca un loc sfânt. Întrucât noi privim nașterea din nou
ca pe un eveniment în care Duhul lui Dumnezeu se pogoară
în sufletul omului, noi credem că acea persoană devine a
Domnului, și ea trebuie să mărturisească dragostea și frica ei
de Domnul fără ezitare și în mod deschis înaintea oamenilor.
5. Întrucât păcatul constă în mare măsură în absența
conformării față de Legea lui Dumnezeu sau, altfel spus, în
practicarea nelegiuirii, tot așa schimbarea inimii este prezentată uneori foarte bine prin expresii precum „scrierea Legii lui Dumnezeu în inimă”, exprimând astfel dragostea pe
care omul mântuit o are față de poruncile sfinte ale lui Dumnezeu: „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea
înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ieremia 31:33; Evrei 8:10;
10:16).
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Astfel, cei credincioși găsesc plăcere în păzirea poruncilor, fiind motivați de dragoste. Dorințele și înclinațiile lor
sunt sfinte.
5. Esența depravării omului stă în împietrirea inimii și în
lipsa lui de sensibilitate față de bine. În mod asemănător,
nașterea din nou (sau schimbarea inimii) este descrisă uneori prin schimbarea întregii naturi a inimii omului. „Le voi
da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din
trupul lor inima de piatră, și le voi da o inimă de carne” (Ezechiel 11:19; comp. Ezechiel 36:26-27; Ieremia 32:39-40).
6. De asemenea, Scriptura compară schimbarea necesară a inimii cu circumcizia. „Să vă tăiați dar inima împrejur,
și să nu vă mai înțepeniți gâtul” (Deuteronom 10:16). Una
dintre promisiuni este: „Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia
împrejur inima ta și inima seminței tale, și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău,
ca să trăiești” (Deuteronom 30:6; comp. Ieremia 4:4). Folosirea asemănării cu circumcizia are rolul de a ne învăța adevărul spiritual că avem nevoie de o schimbare a inimii: „Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; și
tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.
Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de
Iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu”
(Romani 2:28-29; comp. 1 Corinteni 7:19; Filipeni 3:3).
7. Alteori, Scriptura vorbește despre schimbarea inimii
ca fiind o transformare. „Să nu vă potriviți chipului veacului
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acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2). „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o
oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip
al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni
3:18; Matei 17:2; Marcu 9:2). Ea exprimă o schimbare profundă.
8. Această schimbare mai este descrisă și ca înnoire, „să
vă înnoiți în duhul minții voastre” (Efeseni 4:23); „v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință,
după chipul Celui ce l-a făcut” (Coloseni 3:10). În altă parte,
Pavel vorbește în mod expres despre „înnoirea făcută de Duhul Sfânt” (Tit 3:5). Orice om cunoaște ce înseamnă a înnoi
sau a renova, a da deoparte ceea ce este defect sau greșit, și a
pune în loc ceva bun și trainic, făcând acel lucru ca nou.
9. Biblia vorbește cel puțin odată despre această schimbare ca fiind o strămutare. „El ne-a izbăvit de sub puterea
întunericului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei
Lui” (Coloseni 1:13). Verbul folosit sugerează ideea plecării
persoanei respective dintr-o țară și stabilirea ei în altă țară,
așa cum Ilie a fost strămutat de pe pământ direct în patria
cerească (Evrei 11:5).
Chiar dacă verbele folosite în cele două situații nu sunt
aceleași în limba greacă, totuși ele sugerează aceeași idee. În
măreața schimbare care îl mântuiește pe om, Dumnezeu
schimbă în profunzime atât statura omului cât și inima lui,
aducându-l în Împărăția și sub stăpânirea Fiului dragostei
Lui. Nu există schimbare mai mare ca aceasta.
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10. Această schimbare mai este descrisă și ca o chemare.
Toți oamenii convertiți sunt chemați să fie sfinți (Romani 1:7; 1
Corinteni 1:2, 24). Această chemare este atât sfântă cât și mântuitoare (2 Timotei 1:9). Ea este cerească (Evrei 3:1), pentru că
își are originea în cer. Este o chemare la fericirea cerească, o
chemare la părtășia cu Dumnezeu în cer, în gloria veșnică, prin
Isus Hristos (1 Petru 5:10, 1 Tesaloniceni 2:12). Această chemare mântuitoare este eficientă, ea schimbând inima și viața
fiecărui om care are parte de ea, așa cum a schimbat viața și
inima lui Saul din Tars. Când Hristos cheamă un om și îi dă har
să răspundă aceste chemări, Raiul îi este asigurat.
11. Alteori, schimbarea inimii este descrisă ca o lucrare de
creație, sau creație nouă. Iată cum s-a rugat David: „Zidește în
mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și
statornic” (Psalmii 51:10). Ea este esențială mântuirii, fiindcă
„nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci
a fi o făptură nouă” (Galateni 6:15), sau o creație nouă. Toți
creștinii adevărați sunt lucrarea lui Dumnezeu, creați în Hristos Isus pentru fapte bune; omul cel nou este creat în neprihănire și sfințenie (Efeseni 2:10; 4:24). Această creație îi face cu
adevărat pe oameni să fie ființe noi. Ea este cu totul minunată
pentru acela care o experimentează.
12. Uneori, Noul Testament vorbește despre o schimbare a
inimii ca fiind o trecere de la moarte la viață, sau o înviere din
morți (1 Ioan 3:14; Efeseni 2:6). Isus Hristos a folosit această
exprimare într-un mod foarte ferm: „În adevăr, după cum Tatăl înviază morții, și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea...
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Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, și acum a și venit,
când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l
vor asculta, vor învia” (Ioan 5:21, 25).
13. O altă expresie folosită pentru schimbarea inimii este
cea a nașterii din nou, sau a regenerării. Domnul nostru a afirmat că ea este necesară pentru a ajunge la mântuire și că nu
trebuie să ne mirăm atunci când suntem îndemnați să o experimentăm (Ioan 3:3-7). Este un lucru sigur faptul că oamenii
nu vor crede niciodată în Numele lui Isus dacă ei nu sunt născuți din nou de Dumnezeu (Ioan 1:12-13; 1 Ioan 5:1). Spălarea
nașterii din nou reprezintă metoda sigură a îndurării lui Dumnezeu în mântuirea noastră (Tit 3:5). În această măreață
schimbare este pus un accent deosebit pe Cuvântul lui Dumnezeu ca instrument prin care ea este adusă în sufletul omului (1
Petru 1:23). Oricine este născut cu adevărat din Dumnezeu a
învățat să disprețuiască bogăția, onorurile și plăcerile acestei
lumi. Astfel de persoane urăsc păcatul și iubesc sfințenia (1 Ioan
5:18), tânjesc după asemănarea cu Hristos și nu se joacă niciodată cu păcatul. „Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește
lumea” (1 Ioan 5:4).
14. Toate aceste modalități de a prezenta schimbarea inimii
ne arată următoarele:
a) este o schimbare măreață – o schimbare atât de mare
încât se folosesc multe expresii ca să poată surprinde cât de
minunată este ea. Este o schimbare care este celebrată chiar în
cer (Luca 15:7). Este ca o așezare a Împărăției lui Dumnezeu în
sufletul omului, și care va dăinui acolo pentru toată veșnicia. A
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trece de pe pământ la cer nu este o schimbare atât de mare pe
cât este trecerea de la moarte la viață spirituală.
b) este o schimbare a inimii, care are loc în interiorul, în
esența sufletului. Este o scriere a Legii lui Dumnezeu în
inima lui. Ea nu vine dintr-o reformare exterioară și nici nu
este produsă prin botez sau alte ritualuri exterioare. Simon
vrăjitorul fusese botezat, dar el se afla încă în robia nelegiuirilor lui și în lanțurile fărădelegilor lui (Faptele Apostolilor
8:23).
c) nu este o schimbare parțială, ci una profundă, care
afectează tot omul: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Ea schimbă scopurile, voința,
înclinațiile, dorințele, speranțele, temerile, gândirea și viața
tuturor acelora care o experimentează.
d) este o schimbare supranaturală, pentru că ea se produce prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu,
„care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a
puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:19).
e) este o schimbare esențială, vitală, pentru că fără ea nu
există mântuire. Oamenii pot fi mântuiți fără bani, fără prieteni, fără onoruri, dar nu pot fi mântuiți fără nașterea din
nou (Ioan 3:3, 5).

20
JUSTIFICAREA
1. Oricât ar fi oamenii de împărțiți în părerile lor cu privire la doctrina justificării, cu toții conștientizează, în general, importanța ei. Scriptura vorbește foarte mult pe acest
subiect. Este principala doctrină din Epistola către Romani
și din cea către Galateni. Este introdusă încă din cartea Geneza, dar la ea se fac referiri în orice altă carte a Bibliei, chiar
și Psalmii sau Apocalipsa.
2. Oamenii sunt drepți sau nu. Sunt sfinți sau păcătoși;
credincioși sau păgâni; copii ai lui Dumnezeu sau copii ai celui rău; justificați sau condamnați. Ei sunt fie beneficiari ai
harului lui Dumnezeu, fie se află în afara acestuia.
3. Nu am găsit niciodată o definiție mai bună pentru justificare decât aceasta: „justificarea este un act al harului fără
plată al lui Dumnezeu pentru cei păcătoși, prin care El îi iartă
de toate păcatele lor, îi primește și îi socotește neprihăniți
înaintea Lui; acest lucru are loc fără ca ei să aibă vreun merit
sau să fi făcut ceva care să Îl determine la acestea, ci doar
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prin ascultarea perfectă și satisfacerea deplină de către Hristos a tuturor cerințelor lui Dumnezeu; iar acestea sunt socotite lor (altfel spus atribuite), iar ei le primesc doar prin credință”.
4. Prin natura lui, niciun om nu este justificat. Noi suntem cu toții prin natura noastră copii ai mâniei, la fel ca toți
ceilalți oameni (Efeseni 2:3). „Nu este nici un om neprihănit,
nici unul măcar” (Romani 3:10). Legea spune și face ca „orice
gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu” (Romani 3:19). Iată cât de tragică este
situația omului firesc: „Toți am ajuns ca niște necurați, și
toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză, și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul” (Isaia 64:6). Aceasta este mărturia unanimă a Cuvântului lui Dumnezeu.
5. Justificarea este opusul condamnării. Pe tot parcursul
Scripturii, acestea două sunt descrise ca fiind opuse (Deuteronom 25:1; Iov 9:20; Proverbe 17:15; Matei 12:37; Romani
5:18). Orice ar însemna condamnarea, justificarea este opusul
ei. Fiecare om de pe pământ se află în una sau în cealaltă situație.
6. Întrucât niciun om nu este justificat prin natura lui,
tot așa niciun om nu este justificat prin faptele lui. După ce
au făcut tot ceea ce stă în puterile lor, tot ceea ce oamenii
mai pot spune este: „Suntem niște robi netrebnici; am făcut
ce eram datori să facem” (Luca 17:10). Niciun om nu poate
face mai mult decât îi este oricum datoria, așa încât chiar
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dacă s-ar achita de aceasta într-un mod perfect acum, tot nu
ar putea compensa astfel păcatele din trecut. Scriptura este
clară: „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui,
prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului” (Romani 3:20). „Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat” (Galateni 3:11). Până în momentul când a păcătuit,
Adam a fost justificat prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu mai este posibil acum. „Căci toți cei
ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem; pentru că
este scris: ‚Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă’” (Galateni 3:10).
7. Doar Dumnezeu justifică pe om. Nimeni altcineva nu
poate face acest lucru, pentru că nu are puterea aceasta. Justificarea este unul dintre drepturile exclusive ale lui Dumnezeu. El este Cel care îl justifică pe om (Romani 3:26; 8:33).
Dumnezeu este Judecătorul întregului pământ. Când El condamnă un om, acesta este pierdut. Când El justifică un om,
nimeni nu îl mai poate condamna.
8. Justificarea omului este în întregime prin har, prin îndurarea și bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. „Căci, pe
când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită,
a murit pentru cei nelegiuiți. Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Căci, dacă atunci când
eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea
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Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu
El, vom fi mântuiți prin viața Lui” (Romani 5:6, 8, 10).
Pavel spune în mod expres că Dumnezeu îl „socotește pe
păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită
ca neprihănire” (Romani 4:5). Adică, în justificare, Dumnezeu privește la el plecând de la faptul că omul este pierdut și
vinovat.
9. O parte esențială a justificării constă din iertarea păcatului – adică a tuturor păcatelor, a celui original, a celui
săvârșit de persoana iertată, fie prin comitere, fie prin omitere, fie păcate deschise sau păcate ascunse. Prin Isus Hristos, „oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de
care n-a putut fi iertat prin Legea lui Moise” (Faptele Apostolilor 13:39). În Cuvântul lui Dumnezeu se vorbește mult
despre iertarea păcatelor folosindu-se termeni și expresii
precum, aruncarea lor în mare, aruncarea lor înapoi, zdrobirea lor, uitarea lor, îngroparea lor, spălarea, acoperirea, neimputarea lor, îndepărtarea lor etc. Atunci când omul este
iertat, această iertare este completă: „Acum dar nu este nici
o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc
după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1). Harul care este arătat în iertarea păcatelor oamenilor nu are egal.
10. Aceia care sunt iertați sunt și primiți în Cel Preaiubit
(Efeseni 1:6). Aceste două lucruri nu sunt niciodată separate,
chiar dacă am putea să facem deosebire între ele. Marele
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profet care a prevestit sfârșitul fărădelegii, sfârșitul păcatului, și împăcarea celor nelegiuiți, a vorbit și despre momentul venirii neprihănirii veșnice (Daniel 9:24). Dorința cea
mai mare al lui Pavel a fost „să câștig pe Hristos, și să fiu
găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă
Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință” (Filipeni 3:89). Unul dintre numele profetice ale lui Hristos a fost „Domnul, Neprihănirea noastră” (Ieremia 23:6). „Căci, după cum
prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor
fi făcuți neprihăniți” (Romani 5:19). „Și voi, prin El, sunteți
în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Corinteni
1:30). Dumnezeu „pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El La făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
11. Astfel, justificarea credinciosului care se pocăiește
este completă. În Scriptură se vorbește de foarte multe ori
despre iertarea păcatelor, iar mărturia unanimă a ei este că
aceasta se face doar prin sângele Lui (Zaharia 9:11; Matei
26:28; Romani 5:9; Efeseni 1:7; 2:13; Evrei 9:12, 12, 22; 10:9,
20). Foarte adesea se spune despre noi că suntem acceptați
înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea și ascultarea Altuia. Aceste două aspecte ale lucrării de justificare sunt adesea puse alături în Scriptură. Pavel spunea: „Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără
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fapte, îl socotește neprihănit. ‚Ferice’, zice el, ‚de aceia ale
căror fărădelegi sunt iertate, și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!’” (Romani 4:6-8). Această justificare este completă și
irevocabilă, fiind urmată de mântuire (Romani 8:32-39). Neprihănirea lui Hristos este socotită, sau, altfel spus, pusă în
contul aleșilor lui spre justificarea lor înaintea lui Dumnezeu
(Romani 3:21, 22; 4:3-6, 8-11).
12. Cei credincioși sunt făcuți părtași mântuirii și justificați prin neprihănirea lui Hristos, prin intermediul credinței: „neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința
în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu
este nici o deosebire” (Romani 3:22; comp. Romani 4:14, 16,
18, 24; 5:1).
13. Măreția îndurării lui Dumnezeu manifestată în actul
de justificare a păcătoșilor este imposibil de descris omenește. Ea va fi motivul de mulțumiri aduse de către cei credincioși lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. Este un lucru
celebrat însăși în cer (Apocalipsa 5:9-14).
14. Cel mai înțelept lucru pe care orice păcătos îl poate
face este să accepte modalitatea prin care Dumnezeu Se
oferă, cu toată disponibilitatea, să Îl mântuiască pe om.
„Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede
în El, să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă,
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și care este Isus Hristos” (1 Corinteni 3:11). O, dacă toții oameni ar crede!
15. Având în vedere aceste lucruri, unii pot să întrebe,
„Atunci pentru ce este Legea?” (Galateni 3:19). Răspunsul
este clar:
a) prin Lege vine cunoștința păcatului (Romani 3:20).
b) Legea este folositoare pentru înfrânarea păcatului pe
pământ.
c) Legea dă pe față deșertăciunile firii noastre pământești și ne determină să umblăm smeriți.
d) Dumnezeu a alcătuit atât de înțelept planul de mântuire, încât ascultarea de poruncile Lui, motivată de dragoste, este răsplătită de El în har. „Noi știm că Legea este
bună dacă cineva o întrebuințează bine” (1 Timotei 1:8).

21
SFINȚIREA
1. Justificarea și sfințirea sunt adesea puse alături în
Scriptură și ele se întâlnesc întotdeauna în viața reală. Dovezile acestui lucru sunt numeroase. „Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul,
căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, și în duhul căruia nu este viclenie!” (Psalmii 32:1-2; comp. Romani 8:1; 2
Timotei 1:9; 1 Tesaloniceni 4:7; Tit 2:14; Filipeni 3:8-12).
Acela care speră să aibă parte de sfințire fără justificare, ca
și cel care nădăjduiește să fie beneficiarul justificării fără
sfințire, încearcă de fapt să separe ceea ce Dumnezeu a unit.
Ambele persoane care fac acest lucru sunt tragic de amăgite.
2. Sfințirea diferă foarte mult de justificare. Prin justificare, păcatul este iertat, pe când prin sfințire, păcatul este
dat morții. În justificare, harul asigură acceptarea păcătosului, iar în sfințire, harul îi dă putere să reziste ispitei și să
aibă biruință asupra lumii. Prin justificare, noi suntem eliberați de mânie, precum și văzuți și tratați ca și cum am fi
neprihăniți; prin sfințire, suntem eliberați de sub puterea
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stăpânitoare a păcatului. Justificarea este un act punctual, pe
când sfințirea este o lucrare de durată. Justificarea este o hotărâre luată în cer, pe când sfințirea este o lucrare făcută în
noi, aici, pe pământ. Justificarea ne dă dreptul la fericirea veșnică, pe când sfințirea ne pregătește ca să primim bucuriile și
să facem slujirea din cer. Justificarea ne schimbă starea, pe
când sfințirea ne schimbă caracterul. Justificarea este perfectă
de la bun început și pentru toți cei credincioși; sfințirea este
imperfectă câtă vreme trăim aici, pe pământ. Sfințirea dovedește justificarea, dar justificarea nu poate dovedi sfințirea.
3. Sfințirea diferă de regenerare după cum un fruct pârguit diferă de plugul care a arat terenul unde copacul roditor
a fost plantat, și la fel cum un om puternic, matur, diferă de
un nou născut. Regenerarea este începutul sfințirii, iar sfințirea este ceea ce împlinește regenerarea. Prin regenerare,
sămânța este semănată, iar prin sfințire se culege roada.
Proaspeții convertiți, cu excepția acelora care trec brusc de
la o viață complet stricată, pot să fie foarte puțin diferiți de
oamenii din lume (1 Corinteni 3:1-3).
4. Dumnezeu a promis în bunătatea Lui că poporul Său va
crește și va înainta în sfințenie: „Dar pentru voi, care vă temeți
de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea
va fi sub aripile Lui; veți ieși, și veți sări ca vițeii din grajd”
(Maleahi 4:2). Pentru a face posibil acest lucru, Dumnezeu a
trimis Duhul Sfânt care să lucreze sfințirea în aleșii Lui: „Așa
vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit, și care de la nașterea ta este sprijinul tău: ‚Nu te teme de nimic, robul Meu
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Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste
pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul
Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele
tale, și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă
pâraiele de apă’” (Isaia 44:2-4).
5. Toți cei credincioși au datoria să înainteze în sfințenie:
„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de
curvie; fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste” (1 Tesaloniceni 4:3-4). „Creșteți în harul și în
cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos”
(2 Petru 3:18). „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care
nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).
6. Ca în cazul creației și al providenței, sfințirea este o
lucrare a lui Dumnezeu: „Să păziți legile Mele, și să le împliniți. Eu sunt Domnul, care vă sfințesc” (Levitic 20:8). „Voi
încheia cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce
de la ei, ci le voi face bine, și le voi pune în inimă frica de
Mine, ca să nu se depărteze de Mine” (Ieremia 32:40). În
Epistola lui Iuda, despre cei credincioși se spune că sunt
„sfințiți de Dumnezeu Tatăl”. În 1 Corinteni 1:30 se vorbește
despre faptul că „voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost
făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire,
sfințire și răscumpărare” (comp. Efeseni 5:26-27). În 1 Tesaloniceni 2:13, Pavel afirmă: „De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui
Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui
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Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți” (comp. Efeseni 1:4; Matei 3:11).
7. Copiii lui Dumnezeu participă în această lucrare: „Căci
noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți
ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu” (1 Corinteni
3:9). „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților,
să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să
ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu” (2
Corinteni 7:1). Această participare se referă în principal la
următoarele lucruri:
a) ei consimt că poruncile lui Dumnezeu sunt bune;
b) își doresc din toată inima creșterea în sfințenie;
c) se roagă și să străduiesc pentru a crește în sfințenie;
d) își deplâng profund starea de păcat și se smeresc
atunci când nu reușesc să crească în sfințenie.
8. Această sfințire afectează întreaga natură a omului. Autorii inspirați ai Scripturii folosesc toate cuvintele necesare
pentru a ne comunica această învățătură. Iată ce spunea Pavel:
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: duhul
vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără
prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5:23; comp. Ezechiel 36:25-27; Efeseni 4:22-32).
9. Modalitatea prin care cei credincioși sunt încurajați să
înainteze în sfințire este Evanghelia, uneori denumită și harul lui Dumnezeu, pentru că sfințirea reprezintă o roadă, sau
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rezultatul recunoștinței credinciosului față de bunătatea nemeritată care i-a fost arătată de Dumnezeu. „Căci harul lui
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele
lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie” (Tit 2:11-12; comp. Efeseni 5:26; Filipeni 1:6;
Evrei 12:10).
10. În această viață, sfințirea credincioșilor este imperfectă. Cei mai buni oameni rămân încă oameni. „Nu este om
care să nu păcătuiască” (1 Împărați 8:46; Eclesiastul 7:20;
comp. 1 Corinteni 9:27; 13:9-10). „Căci firea pământească
poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți
face tot ce voiți” (Galateni 5:17).
11. Datorită acestor lucruri, ar trebui să ne așteptăm în
mod natural la conflict în viața creștinului. Experiența de viață a acestuia confirmă realitatea războiului spiritual. În Romani 7:14-25, apostolul Pavel ne oferă detaliile unui astfel de
conflict, chiar din viața lui. Unii au afirmat că el nu s-ar fi
referit la cazul său în acest pasaj. Cu toate acestea, el face
referire la sine de peste 20 de ori în aceste versete. Unii spun
că el s-a referit la situația când el nu era încă un om convertit, dar Pavel vorbește despre sine scriind la timpul prezent.
În plus față de acestea, niciun om neconvertit nu ar putea
vreodată să susțină că Legea lui Dumnezeu este bună și nici
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că el și-ar găsi plăcere în Legea lui Dumnezeu, în omul interior. Este evident că acest pasaj se referă la situația lui Pavel
după momentul convertirii.
12. Creșterea în har se dovedește mod adecvat prin creșterea în fapte bune. „Tot așa, orice pom bun face roade bune”
(Matei 7:17). „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți
în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10;
comp. Filipeni 4:8).
13. Există o categorie de dovezi ale creșterii în sfințenie
asupra cărora se insistă foarte mult în Scriptură. Ea constă
din ceea ce în mod obișnuit sunt denumite virtuți pasive,
precum blândețea, smerenia, bunătatea, îndelunga răbdare,
iertarea, lepădarea de sine etc. Cu cât a înaintat mai mult
Pavel în credință, cu atât a fost mai smerit. La câtva timp
după convertirea lui, el vorbea despre sine spunând că „nu
sunt vrednic să port numele de apostol” (1 Corinteni 15:9),
iar mai târziu se caracteriza ca fiind „cel mai neînsemnat
dintre toți sfinții” (Efeseni 3:8). Cu puțin timp înainte de a
pleca spre cer, el scria: „cel dintâi [păcătos] sunt eu” (1 Timotei 1:15).
14. Cu cât trăiesc oamenii mai mult spre onoarea Dumnezeului lor, cu atât mai strălucitoare va fi cununa lor în cer.
„Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor
învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci” (Daniel 12:3; comp. Isaia 43:21;
Matei 5:12; Coloseni 3:24; 1 Corinteni 15:41).
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15. Iată de ce fiecare om este chemat să trăiască cu totul
spre gloria lui Dumnezeu. „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca
nimeni să nu-ți ia cununa” (Apocalipsa 3:11).

22
RUGĂCIUNEA
1. Ateismul nu încurajează niciodată închinarea, la fel ca și
deismul modern, care este, de fapt, ateism. Nu există formă de
religie fără rugăciune, și este evident că cei care nu se roagă
nici nu vor avea parte de mântuire. Doar Acela care este infinit
poate satisface nevoile noastre în calitate de ființe create și
poate răspunde rugăciunilor noastre în calitate de păcătoși. Rugăciunea este o îndatorire pe care o învățăm până și din religia
naturală.
2. Scriptura face peste 500 de mențiuni în ceea ce privește
rugăciunea. Despre ea ni se vorbește începând din prima carte
a Bibliei (Geneza 4:26) și până la ultimul capitol al ei (Apocalipsa 22:20). A vorbi despre un creștin care nu se roagă este la
fel de absurd ca și cum am vorbi despre un om viu, dar care nu
respiră. Imediat ce Saul din Tars a experimentat nașterea din
nou, ni se spune despre el că, „iată, el se roagă” (Faptele Apostolilor 9:11).
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3. Scriptura folosește o diversitate de cuvinte și expresii
prin care descrie rugăciunea sau actul rugăciunii: plecarea înaintea lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, a chema Numele
Lui, a implora pe Dumnezeu, a-I cere lui Dumnezeu. Într-un
singur verset, Pavel vorbește despre cereri, rugăciuni, mulțumiri și mijlociri (1 Timotei 2:1).
4. Prin natura noastră, noi suntem ființe neputincioase.
Nu suntem în măsură nici măcar să gândim pentru noi dacă
un lucru este bun, drept sau sfânt (2 Corinteni 3:5). Nici măcar nu putem, prin noi înșine, să facem o rugăciune corectă:
„Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește
pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile,
știe care este năzuința Duhului; pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu” (Romani 8:26-27). De
aceea, orice rugăciune, pentru a fi plăcută Tatălui cu adevărat, trebuie mijlocită de Duhul Sfânt, care este dat fără plată
de Dumnezeu tuturor acelora care cer o binecuvântare atât
de mare (Luca 11:13).
5. Așa cum arată Scriptura, nu există o postură sau un
set anume de gesturi, atitudini sau cuvinte obligatorii pentru
ca rugăciunea să fie acceptată. David s-a rugat șezând (1 Cronici 17:16 ESV; comp. Exod 17:12), vameșul a stat în picioare
când s-a rugat (Luca 18:13), Daniel a îngenuncheat (Daniel
6:10), Iona se afla în interiorul peștelui care îl înghițise (Iona
2:1), Ezechia și-a întors fața către perete în timp ce stătea
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lungit în patul lui (Isaia 38:2), iar Domnul nostru S-a proșternut cu fața până la pământ și s-a rugat (Matei 26:39).
Foarte adesea, înaintașii noștri în credință se rugau cu mâinile și ochii ridicați spre cer. La fel, Moise și-a ridicat mâinile
spre cer până când slăbiciunea trupească nu i-a mai permis să
le țină astfel, moment din care Aaron și Hur au venit și l-au
ajutat (Exod 17:11-12; comp. Psalmii 142:2). Chiar dacă vameșul nu și-a ridicat ochii spre cer, rugăciunea lui a fost primită.
Comportamentul nostru în timpul rugăciunii trebuie să fie potrivit circumstanței în care aflăm, și trebuie să exprime reverență, încredere și smerenie.
6. Puterea rugăciunii nu stă în cuvintele folosite. Fariseul
a folosit multe cuvinte, dar rugăciunea lui a fost respinsă; în
schimb, vameșul a folosit puține, și a plecat acasă mântuit
(Luca 18:10-14). Ana doar și-a murmurat sau șoptit rugăciunea (1 Samuel 1:13-17). Atunci când rugăciunea se face în public, trebuie să se folosească cuvinte pe care toți oamenii le
înțeleg, astfel încât ei să se unească în rugăciune (1 Corinteni
14:14-17).
7. Locul unde ne aflăm sau direcția către care suntem îndreptați când ne rugăm nu au nicio importanță. În vechime,
Templul era locul cel mai potrivit pentru rugăciune (Isaia
56:7; comp. 1 Împărați 8:29-30; Daniel 6:10). Dar profeția
spune că acest Templu avea să treacă: „Căci de la răsăritul
soarelui până la asfințit, Numele Meu este mare între neamuri, și pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu
și se aduc daruri de mâncare curate; căci mare este Numele
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Meu între neamuri, zice Domnul oștirilor” (Maleahi 1:11). Astfel, când Hristos a venit, El i-a spus femeii din Samaria: „Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim” (Ioan 4:21).
Domnul privește la inimă, nu la locul unde ne aflăm atunci
când chemăm Numele Lui.
8. Pentru cine ar trebui să ne rugăm? Niciodată pentru
cei morți (2 Samuel 12:15-23; Luca 16:25-26; Apocalipsa
14:13). Oamenii pot să trateze lucrurile sfinte în batjocură
sau blasfemiind, în special când este vorba de Persoana și
lucrarea Duhului Sfânt, astfel încât, chiar dacă ei trăiesc
printre noi și ne sunt cunoscuți, noi nu trebuie să ne simțim
obligați să ne rugăm pentru astfel de persoane (cf. 1 Ioan
5:16; Marcu 3:29). Cu aceste excepții, noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii: pentru împărați și guvernatori (1
Timotei 2:1-2), pentru vrăjmași (Matei 5:44; Luca 6:27, 35),
pentru prietenii noștri care au greșit cu ceva față de noi (Iov
42:10), pentru cei bolnavi (Iacov 5:14-16), pentru biserică
(Psalmii 122:6), pentru cei suferinzi (Psalmii 50:15; Iacov
5:13), pentru sufletele și trupurile oamenilor în viață (3 Ioan
2), pentru predicatorii Evangheliei (1 Tesaloniceni 5:25),
pentru cei răi, ca să nu piară (Ieremia 31:7); pe scurt, pentru
toți oamenii (1 Timotei 2:1). Oamenii răi au nevoie disperată
de ajutor și sunt vrednici de compasiunea noastră. Cei evlavioși pot să se afle în jocul încercărilor și al vrăjmașilor și,
de aceea, ei cer ajutor de la Dumnezeu. Înainte de toate, noi
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ar trebui să ne rugăm pentru propriile noastre nevoi (Psalmii 90:17).
9. Trebuie să ne rugăm des. Isus a spus două pilde cu
acest scop, încurajându-i pe oameni să se roage întotdeauna,
și să nu renunțe (Luca 11:5-9; 18:1-8). Scripturile ne cheamă:
„Stăruiți în rugăciune” (Romani 12:12); „Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la
aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții”
(Efeseni 6:18). „Rugați-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17).
10. Pentru orice fel de închinare, dar în mod special în cea
care implică rugăciunea, este necesar ca ea să fie inteligibilă.
Este un lucru trist atunci când suntem acuzați: „voi vă închinați la ce nu cunoașteți” (Ioan 4:22). Este de dorit ca, în conflicte, să ne manifestăm cu răbdare și blândețe, dar să fim înțelepți, ca niște oameni maturi (1 Corinteni 14:20). „Mă voi
ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea” (1 Corinteni
14:15).
11. Este foarte important ca toată închinarea noastră să
fie adusă cu sinceritate, bunăvoință și curăție de inimă. Este
un lucru șocant ca oamenii să se strângă în jurul tronului de
har cu răutate în inimile lor și cu mâinile pătate de sânge. Iată
ce își pusese David în inimă: „Îmi spăl mâinile în nevinovăție,
și așa înconjur altarul Tău, Doamne” (Psalmii 26:6). Pavel i se
alătură spunând: „Vreau dar ca bărbații să se roage în orice
loc, și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli” (1 Timotei 2:8), iar Petru ne îndeamnă: „Lepădați dar
orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de
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pizmă și de clevetire” (1 Petru 2:1; comp. Matei 5:23-24; 6:1415).
12. Orice rugăciune pe care Dumnezeu Se angajează să o
ia în considerare și să îi ofere răspuns trebuie să fie adusă cu
credință. Fără credință, este imposibil să fim plăcuți lui
Dumnezeu (Evrei 11:6; Iacov 1:6-7).
13. Orice rugăciune acceptabilă înaintea lui Dumnezeu
trebuie să fie fierbinte și adusă din toată inima. „Mărturisițivă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți
vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi;
și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie, și n-a plouat deloc în
țară trei ani și șase luni” (Iacov 5:16-17).
14. Atunci când ne rugăm, trebuie să ne supunem voii finale a lui Dumnezeu. În acest sens, Domnul nostru ne-a oferit un exemplu, pe care nu trebuie să-l uităm niciodată:
„Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, și
S-a rugat, zicând: ‚Tată, dacă este cu putință, depărtează de
la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu’... S-a depărtat a doua oară, și S-a rugat, zicând:
‚Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul
acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!’” (Matei 26:39, 42).
15. Scriptura însoțește în multe situații rugăciunea cu
dărnicia. Domnul i-a spus lui Corneliu într-o viziune: „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu,
și El Și-a adus aminte de ele” (Faptele Apostolilor 10:4). Tot
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Isus a fost Cel care a spus că „este mai ferice să dai decât să
primești” (Faptele Apostolilor 20:35), ca și, „vindeți ce aveți
și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul, și unde nu roade molia” (Luca 12:33).
16. În mod asemănător, rugăciunea este adesea însoțită
de post. David a spus: „Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post, și mă rugam
cu capul plecat la sân” (Psalmii 35:13). Daniel a urmat acest
exemplu (Daniel 9:3; comp. 1 Corinteni 7:5).
17. Hristos și apostolii au vegheat împreună în rugăciune. Degeaba ne rugăm dacă nu și veghem. „Vegheați și
rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin
de râvnă, dar carnea este neputincioasă” (Matei 26:41;
comp. Marcu 13:33; 14:38; Efeseni 6:18; Coloseni 4:2).
18. Rugăciunile făcute așa cum spune Scriptura sunt extraordinar de eficiente (Psalmii 50:15; Matei 7:7-8). Nu
există nicio influență mai minunată pe care o pot avea ființele create asupra lumii decât aceea produsă prin rugăciune.
Istoria mântuirii este o istorie a puterii rugăciunii. Dumnezeu ascultă rugăciunea, și istoria lumii, în fiecare generație,
confirmă acest lucru.

23
LEGEA LUI DUMNEZEU1

1. Dumnezeu este un Tată pentru noi, și El ne învață să
Îl numim astfel (Maleahi 1:6; Matei 6:9). Dar El este în același timp Judecător (Geneza 18:25; 2 Timotei 4:8), Stăpân
(Mica 5:2; Zaharia 6:13), Căpetenie (Psalmii 22; 28; Matei
2:6), Împărat (Psalmii 5:2; 10:16) și Dătător de lege (Iacov
4:12; Deuteronom 6:24). Una dintre cele mai importante
prerogative ale unei persoane care stăpânește este puterea
de a da legi.

1

Nota editorului: capitolele 23 şi 24 sunt prezentate din perspectiva teologică a doctrinei
legămintelor (în engleză Covenant Theology) şi sunt tributare acesteia în ceea ce privește
înțelegerea rolului Legii în viața credinciosului. Autorul subliniază, totuși, în finalul capitolului 24, că noi, credincioșii, nu mai suntem sub Lege (legea mozaică), ci sub har. Cu
toate acestea, cel credincios nu se află fără un ghid moral în această lume, datorită a 3
aspecte centrale: a) El este locuit permanent de Duhul Sfânt, care îl călăuzește în tot adevărul, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu; b) El se află sub Legea lui Hristos; 3) Hristos este
revelarea supremă a lui Dumnezeu faţă de omenire, fiind superior Legii în orice aspect, El
fiind modelul nostru, nu Legea, chiar dacă principiile Legii sunt nepieritoare şi ele nu au
încetat să îi caracterizeze pe credincioși în perioada nou-testamentală. Mai multe informații şi o tratare aprofundată a acestui subiect pot fi consultate în cartea „Legea lui Hristos”,
de Charles Leiter, disponibilă pentru descărcare gratuită, în format electronic, la Asociația
MAGNA GRATIA (www.magnagratia.org).
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2. Dacă Dumnezeu face legi pentru ființele Sale raționale, atunci înseamnă că acestea sunt obligate să le studieze
și să învețe care este sensul lor, pentru a asculta de ele. Acest
lucru este implicat în aproape fiecare verset din Psalmul 119
(comp. Deuteronom 6:6-9). Nu poate exista vreo îndatorire
mai clară ca aceasta. Oamenii sunt obligați să asculte de
aceste porunci (Deuteronom 13:4; Ieremia 26:13; 42:6; Faptele Apostolilor 5:29; Evrei 5:9).
3. Legea lui Dumnezeu, așa cum a fost dată pe Muntele Sinai, conține 10 Porunci, motiv pentru care mai este denumită
și Decalogul, sau Cele 10 Cuvinte, după sensul din limba ebraică.
Acestea sunt 10 Porunci care au autoritate divină, fiind date direct de Dumnezeu. Ele nu ne sunt date ca niște sfaturi, ci sunt
legi și porunci cu caracter obligatoriu. Același 10 Porunci au
fost repetate la puțin timp înainte ca Israelul să intre în Canaan.
4. Legea lui Dumnezeu a fost repetată de Domnul Isus
într-o formă prescurtată. Când cineva L-a întrebat, „Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus i-a
răspuns: ‚Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău’. Aceasta
este cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți’. În
aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii”
(Matei 22:36-40; comp. Marcu 12:28-31).
5. Apostolul Pavel ne oferă o descriere chiar mai scurtă a
Legii lui Dumnezeu: „toată Legea se cuprinde într-o singură
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poruncă: ‚Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți’” (Galateni 5:14) și, „Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea
deci este împlinirea Legii” (Romani 13:10). Chiar dacă este
adevărat că dragostea este elementul esențial cerut de ambele table ale Legii, este corect să spunem că subiectul despre
care vorbește Pavel în ambele pasaje se referă la îndatorirea
noastră față de aproapele nostru.
6. O examinare și o comparare atentă pasajelor din Exod
23:20-21, Faptele Apostolilor 7:30-38 și Evrei 12:25-26 va
arăta că Fiul lui Dumnezeu a fost Autorul Legii morale, a fost
prezent când ea a fost dată, și Și-a exprimat dezaprobarea
când ea a fost încălcată de oameni. Hristos este dezonorat
atunci când oamenii nu păzesc poruncile Lui.
7. Legea are caracter obligatoriu datorită faptului că ea
este reflectarea caracterului glorios al Dătătorului ei, și a relației Lui cu ființele create de El. El este glorios în sfințenie
și minunat în lucrările Lui. El este Creatorul, Păstrătorul și
Răscumpărătorul. Legea Lui este obligatorie datorită perfecțiunii Lui, ea fiind spirituală (Romani 7:14), perfectă (Psalmii
19:8), sfântă, dreaptă și bună (Romani 7:12) și neschimbătoare (Deuteronom 4:2; Isaia 5:20; 2 Timotei 3:16). Faptul
că ea este veșnică este un lucru declarat însuși de Isus Hristos (Matei 5:17-19). Unul dintre marile scopuri ale Predicii
de pe Munte a fost acela de reda Legii caracterul ei inițial.
8. Această Lege nu doar că a fost dată direct de Dumnezeu, cu vocea Lui, dar ea a fost și scrisă de două ori cu degetul
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Lui (Deuteronom 4:33; 5:4, 22; Exod 32:15-16; 34:1; Deuteronom 10:4-5).
9. Legea lui Dumnezeu a fost dată la început pe două table de piatră, motiv pentru care adeseori se face referire la
ea folosind expresia tablele Legii. Prima dintre aceste două
table conține primele patru Porunci, care se referă la relația
noastră cu Dumnezeu. Cea de-a doua tablă se referă la relațiile dintre oameni, și conține restul de șase Porunci.
10. Prima Poruncă este, „să nu ai alți dumnezei afară de
Mine” (Exod 20:3). Acest lucru ne cere în primul rând să Îl
cunoaștem pe Dumnezeu (1 Cronici 28:9), să Îl mărturisim
(Deuteronom 26:17), să Îl avem ca Dumnezeu al nostru și să
Îl onorăm (Psalmii 95:6-7), să medităm la caracterul Lui
(Psalmii 63:6), să Îl alegem (Iosua 24:22), să Îl iubim și să
ne temem de El (Deuteronom 6:5), să ne punem în El încrederea (Exod 14:31; Isaia 26:4) și nădejdea (Psalmii 130:7), să
găsim încântare în El (Psalmii 37:4), să ne închinăm Lui în
modalitatea lăsată de El (Filipeni 4:6), să studiem pentru a
ști cum să fim plăcuți Lui (1 Tesaloniceni 4:1), să fim smeriți
înaintea Lui și să ne pară rău când Îl jignim (Mica 6:8; Ieremia 31:18). Tot astfel, această poruncă ne interzice să gândim, să trăim sau să acționăm ca niște atei (Ieremia 2:27-28;
Psalmii 81:11), să omitem a face orice lucru pe care I-l datorăm (Isaia 43:22-23), să Îl uităm sau să fim nepăsători de El
(Ieremia 4:22), să ne formăm în minte gânduri eronate sau
stricate privitoare la El (Faptele Apostolilor 17:23, 29), să Îl
urâm (Romani 1:30), să nu avem încredere în El (Evrei 3:12),
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să fim mândri în prezența Lui (Romani 1:30), să Îl ispitim
(Matei 4:7), să nu ne rugăm Lui (Iov 15:4) sau să ne încredem
în noi înșine ori în orice altă ființă mai mult decât în El (Ieremia 2:13).
11. Cea de-a doua Poruncă este, „să nu-ți faci chip cioplit,
nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau
jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu
te închini înaintea lor și să nu le slujești” (Exod 20:4-6).
Această poruncă ne cere în mod clar să păzim curată închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu (Deuteronom 23:46;
Matei 28:20), să ne rugăm și să aducem mulțumiri în Numele lui Hristos (Ioan 14:13), să citim, să studiem, să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 5:39; Iacov 1:21-22), să
împlinim poruncile privitoare la sacramentele ce trebuie celebrate în casa Lui (Matei 28:19), să facem jurăminte și să ne
ținem de ele (Psalmii 66:13) și să ne opunem oricărei false
închinări (Mica 6:16; 1 Împărați 12:33). Ea interzice orice fel
de închinare care nu este poruncită de Dumnezeu (Deuteronom 4:15-19; Faptele Apostolilor 17:29), ne interzice să facem orice imagine sau reprezentare a lui Dumnezeu (Romani 1:21-25), chiar dacă am pretinde că ne ajută în închinare. Ea interzice orice fel de superstiții, sacrilegii și orice fel
de obstrucționare a închinării la Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:22; Coloseni 2:21-23). Există un motiv înfricoșător
pentru a păzi această poruncă: „căci Eu, Domnul Dumnezeul
tău sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor
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ce mă urăsc, și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă
iubesc și păzesc poruncile Mele” (Exod 20:5-6).
12. A treia Poruncă este, „să nu iei în deșert Numele
Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui” (Exod 20:7).
Această poruncă ne cere să folosim cu reverență Numele lui
Dumnezeu, în gând, vorbă și faptă, cu sfințenie și reverență.
Porunca se referă atât la Numele lui Dumnezeu (Matei 6:9),
cât și la titlurile Lui (Psalmii 68:4), la atributele Lui (Deuteronom 28:58), la sacramentele Lui (Eclesiastul 5:1), la Cuvântul Lui (Psalmii 19:7) și la lucrările Lui (Psalmii 138:2).
Ea ne cere să ne închinăm înaintea Lui cu rugăciuni, laude,
jurăminte sfinte și cu reverență (1 Corinteni 10:31; Filipeni
1:27). Ne cere să facem totul spre gloria lui Dumnezeu (1 Petru 2:12) și ne interzice să ne complăcem în folosirea deșartă,
profană sau superstițioasă a oricăror lucruri care țin de
Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:23; Ieremia 7:4). Ne interzice blasfemierea (Exod 5:2), jurămintele strâmbe, mincinoase sau în pripă (Zaharia 5:4; Matei 5:34-37; Faptele
Apostolilor 23:12, 14), înjurăturile sau vorbele urâte (Romani 12:14), murmurările împotriva lui Dumnezeu (Romani
9:14-20), glumele proaste și necuviincioase (Efeseni 5:4), întrebările nefolositoare (1 Timotei 6:4-5), vrăjitoria și ocultismul (Deuteronom 18:10-14), ura la adresa lucrurilor sfinte
(2 Timotei 3:5), ipocrizia (Matei 23:14) sau orice alt lucru
care ar diminua frica de Dumnezeu în noi sau în alții (Marcu
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8:38). Motivul care ni se dă este acesta: „Domnul nu va lăsa
nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui”.
13. A patra Poruncă este: „Adu-ți aminte de ziua de
odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile, și să-ți faci lucrul
tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita
ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut
Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar
în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul
ziua de odihnă și a sfințit-o” (Exod 20:8-11). Ea ne cere să
păzim ca sfânt timpul pe care Dumnezeu l-a socotit pentru
noi drept un timp pus deoparte pentru slujirea Lui, și anume
o zi din cele șapte zile ale săptămânii (Geneza 2:3; 1 Corinteni 16:1-2). În acea zi, noi trebuie să ne odihnim de orice
alte lucrări pe care le facem în timpul săptămânii (Exod
16:25-29; Ieremia 17:21-22) și să petrecem acest timp gândindu-ne, citind, ascultând Cuvântul, rugându-ne, lăudându-L pe Dumnezeu și având conversații sfinte, potrivite
cu scopul de a glorifica pe Dumnezeu (Isaia 58:13-14). Este
un păcat mare să lenevim în Ziua Domnului sau să fim posomorâți, ori să ne implicăm în fapte, conversații și gânduri
legate de lucrurile lumești (Luca 23:54-56). Această poruncă
este foarte rezonabilă și logică (Exod 23:12). Dumnezeu nea dat șase zile pentru a ne face lucrul mâinilor noastre și El
pretinde doar a șaptea parte din timpul nostru să I-l închinăm. Prin faptul că El s-a odihnit în ziua a șaptea de toate
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lucrările Lui, ne-a dat un exemplu în acest sens. Această poruncă este însoțită de cuvintele, „adu-ți aminte”. Conform cu
promisiunea Lui, Dumnezeu îi binecuvântează pe aceia care
păzesc ziua Lui cu sfințenie (Isaia 56:2-7). În mod asemănător, El îi mustră și disciplinează pe cei care profanează ziua
Lui sfântă (Ieremia 17:27).
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LEGEA LUI DUMNEZEU,
TABLA A DOUA
1. Am văzut deja prima tablă a Legii, care statuează îndatoririle noastre înaintea lui Dumnezeu. Ne vom uita acum
la cea de-a doua tablă, care privește îndatoririle noastre față
de oameni. Sumarul acestei table este „iubește-l pe aproapele
tău ca pe tine însuți”. Avem nevoie de același har pentru a
păzi poruncile de pe tabla a doua a Legii, după cum avem
nevoie de el și pentru poruncile de pe prima tablă.
2. Cea de-a cincea Poruncă este: „Cinstește pe tatăl tău și
pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara, pe care
ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exod 20:12). În spiritul
acestei porunci, a avea un tată și o mamă ne duce cu gândul
la primii noștri părinți după trup, dar în egală măsură ne
arată și faptul că noi toți avem o autoritate peste noi. De aceea,
trebuie să onorăm și să avem reverență față de cei ce ne sunt
superiori, în inimă, vorbă și faptă (Proverbe 16:31); să ne rugăm pentru ei (1 Timotei 2:1-3); să ascultăm cu bucurie de
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poruncile și sfaturile lor bune (Efeseni 6:1-7); să le fim credincioși și să îi apărăm, spunându-le întotdeauna adevărul
(Tit 2:9-10; Romani 13:6-7); să îi iubim și, pe cât este posibil,
să nu dăm pe față greșelile lor (Geneza 9:23). Această poruncă
ne interzice să îi invidiem pe cei care ne sunt superiori (Numeri 11:28-29); să îi disprețuim (Isaia 3:5); să ne răzvrătim
împotriva autorității lor (Exod 21:15); să îi blestemăm sau să
îi batjocorim (Deuteronom 21:18-21) sau să încercăm să îi facem de rușine (Proverbe 19:26). De asemenea, această poruncă implică faptul că părinții și alți oameni care sunt superiori peste semenii lor ar trebui să îi iubească și să se roage
pentru cei care le sunt puși sub grijă (Efeseni 6:4); să îi instruiască și să le ofere sfaturi (Deuteronom 6:6-7); să îi apere
(Romani 13:3); să îi încurajeze (Estera 6:3) și, când este necesar, să îi mustre (Proverbe 29:15), dar niciodată cu amărăciune (Efeseni 6:4). Această poruncă ne mai arată și că uneori
putem păcătui invidiind darurile sau tânjind după prosperitatea celor care sunt semenii noștri. Acestei porunci îi este atașată și o promisiune: „ca să fii fericit, și să trăiești multă
vreme pe pământ” (Efeseni 6:3; comp. Deuteronom 5:16; 1
Împărați 8:25; Efeseni 6:2-3). Este un lucru plăcut atunci
când vedem că o familie întreagă sau o societate întreagă se
conduce după legea dragostei.
3. A șasea Poruncă este: „Să nu ucizi" (Exod 20:13).
Această poruncă ne învață să studiem cu atenție viața omului
și să o ocrotim cu cea mai mare grijă (1 Samuel 19:4-5). Astfel,
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ea ne cere să ne păzim de orice fel de porniri mânioase (Psalmii 37:8,11; Proverbe 22:24; Efeseni 4:26) și să avem grijă la
felul cum folosim hrana, băutura, medicamentele, odihna și
recreerea, astfel încât să nu ne scurtăm viața (Proverbe 17:22;
23:20, 29-30). Ea ne mai cere să nu îi urâm pe oameni (Ioan
3:15; 4:20), să ne ferim de răutate și invidie (1 Petru 2:1), de
gelozia nedreaptă (Cântarea Cântărilor 8:6), de mânia nesfântă și de certurile nefolositoare (Iacov 4:1; Proverbe 27:4),
și să cultivăm dragostea, îndurarea și bunătatea în inimile,
faptele și vorbele noastre (1 Corinteni 13:4-7), să iertăm greșelile celorlalți față de noi (Matei 6:14-15; Romani 12:19-20) și
să îi ajutăm și apărăm pe cei nevinovați (Proverbe 24:11; 31:89; Matei 25:35-36). Această poruncă ne interzice pierderea
oricărei vieți omenești fără sens, fără scop, în mod nedrept
sau crud (Proverbe 12:18; 15:1), ca și nedreptatea (Exod 22:2),
precum și folosirea cuvintelor dure, certurile (Isaia 3:15), rănirea sau insultarea oamenilor (Proverbe 28:17), astfel încât
să tulburăm duhurile lor și să îi ispitim la fapte de violență.
4. Porunca a șaptea este: „Să nu preacurvești" (Exod
20:14). Această poruncă ne cere să avem gânduri curate, inimi
curate, cuvinte, priviri și fapte curate. Ea ne solicită să ne păstrăm trupurile ferite de curvie (1 Tesaloniceni 4:4-5), să evităm privirile necurate și compania oamenilor stricați (Iov
31:1; Proverbe 5:3-10). Cu toate acestea, ea nu spune nimic
împotriva căsătoriei legitime. „Căsătoria să fie ținută în toată
cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe
curvari și pe preacurvari” (Evrei 13:4). Mântuitorul nostru a
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fost chiar prezent la o nuntă. Porunca aceasta, totuși, interzice
adulterul, curvia, violul, incestul, sodomia, orice gânduri și
sentimente necurate, orice tânjire senzuală în privire, orice
comportament și îmbrăcăminte indecente (1 Corinteni 7:2;
Tit 2:4-5; Matei 5:28; Ieremia 5:7; 1 Corinteni 5:9; 1 Timotei
2:9). Ea nu permite niciunui bărbat să aibă mai mult de o nevastă, și niciunei femei să aibă mai mult de un soț (simultan).
Noi, în calitate de creștini, ar trebui să evităm orice lucru care
ne poate aduce pe noi sau îi poate ispiti pe alții ori să îi pună
în situația de a-și pierde puritatea sau stăpânirea de sine (Efeseni 5:3-4). Soții trebuie să-și iubească soțiile cu toată tandrețea, așa cum Hristos iubește Biserica (Efeseni 5:29, 33). De
asemenea, soțiile trebuie să își respecte soții și să îi iubească
(Efeseni 5:33; Tit 2:4-5).
5. Porunca a opta este: „Să nu furi” (Exod 20:15). Porunca aceasta ne cere cu claritate să facem dreptate, să fim
întotdeauna cinstiți, onorabili, și să îi tratăm corect pe ceilalți oameni, în toate treburile noastre cu ei (Psalmii 15:2, 4).
Trebuie să plătim tuturor oamenilor ceea ce le datorăm (Romani 13:7). În același timp, porunca aceasta ne cere să fim
mulțumiți cu ceea ce avem (1 Timotei 6:8). Ea ne încurajează
și să arătăm bunătate față de cei săraci și cei nevoiași (Deuteronom 15:7-8, 10; 1 Timotei 6:17-18). Orice om trebuie să
facă tot posibilul să aibă o slujbă proprie și venituri proprii,
și să fie harnic în lucrul lui (Romani 12:11; Efeseni 4:28). Este
datoria noastră să purtăm de grijă celor care sunt dependenți de noi, în mod particular rudelor noastre sărace și în

LEGEA LUI DUMNEZEU – TABLA A DOUA

191

vârstă, sau vecinilor noștri nevoiași (1 Timotei 5:8). Această
poruncă interzice orice fel de furt, hoție, înșelătorie, amăgire
în afaceri, obținerea de averi prin opresiune sau cu forța, neplata taxelor, ca și lăcomia și dragostea de bani (1 Ioan 2:1516). Este rău să ne cheltuim și să irosim bunurile noastre pământești pentru lucruri rele, și să acumulăm averi foarte
mari, mai ales dacă sunt obținute prin furt (Proverbe 29:24;
Psalmii 50:18; Iacov 5:4; Eclesiastul 4:8).
6. Porunca a noua este: „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău” (Exod 20:16). Orice alt om trebuie să
fie pentru noi o persoană căreia să încercăm să îi facem orice
fel de bine ne stă în putință, fie că ne este rudă, fie că este un
necunoscut (Luca 10:30-37). Această poruncă ne cere să
gândim, să simțim, să vorbim și să acționăm conform cu adevărul și în sinceritate față de orice om (Psalmii 15:2; 2 Cronici 19:9). Noi ar trebui să iubim și să ne bucurăm de toți
oamenii (3 Ioan 4), de darurile și harurile lor (Romani 1:8).
În același timp, trebuie să îi apărăm pe cei nevinovați
(Psalmii 82:3), trebuie să ne ferim de orice batjocoritor
(Psalmii 15:3; Proverbe 25:23). Trebuie să ne onorăm întotdeauna promisiunile și să studiem și să practicăm toate lucrurile care sunt adevărate, oneste, demne de iubit, și de laudă (Filipeni 4:8). Păcatele săvârșite împotriva acestei porunci sunt multe și foarte urâte. Printre ele se pot enumera:
minciunile, mărturiile false, presiunile la adresa altor oameni să mintă, a numi răul bine și binele rău, certurile, bâr-
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fele, detractările, șoptirile, batjocurile, lingușirile, lăudăroșenia, și orice încurajare a altora să se comporte astfel (Luca
3:14; Proverbe 19:5; Isaia 5:20; Psalmii 15:3; Romani 1:2930; Proverbe 21:9; 1 Timotei 6:4; 1 Corinteni 6:10; Proverbe
20:19, 14). Nu trebuie să luăm niciodată apărarea cuiva, sărac ori bogat, atunci când suntem chemați martori la judecată, fiind influențați în mod necinstit de aceștia. Nu trebuie
să ne lăsăm influențați alte persoane. Nu trebuie să fim încântați când oamenii facă rău sau când suferă de pe urma
răului făcut de alții (Iacov 2:1-18).
7. Porunca a 10-a este: „Să nu poftești casa aproapelui tău;
să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba
lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care
este al aproapelui tău” (Exod 20:17). În mod cert, această poruncă ne cere să fim mulțumiți cu ceea ce avem fiecare, și să
ne bucurăm de succesul semenilor noștri (Evrei 13:5; Romani
12:15). Ea ne interzice orice fel de atitudine de nemulțumire,
orice invidie, și orice porniri rele față de alții, ori dorințe de ai vedea suferind într-un fel, precum și orice slavă deșartă ori
lăudăroșie a vieții (Iacov 3:14, 16; Galateni 5:26; Proverbe
8:13; 11:2).
8. Credincioșii sunt chemați să păzească toate aceste porunci. „Atunci nu voi roși de rușine, la vederea tuturor poruncilor Tale!” (Psalmii 119:6; comp. 1 Corinteni 7:19). Nu putem
să ne dovedim altfel dragostea noastră față de Hristos (Ioan
14:23), și nici nu există vreo altă cale pentru împlinirea
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onestă, simplă, și cu zel a poruncilor lui Dumnezeu (Deuteronom 10:12-13; 28:58-59; Mica 6:6-8).
9. Motivele prin care suntem încurajați să împlinim poruncile lui Dumnezeu sunt următoarele:
a) aceasta este îndatorirea noastră;
b) poruncile Lui nu sunt grele;
c) avem obligația să arătăm recunoștință față de Dumnezeu prin ascultarea de El;
d) Dumnezeu este vrednic de toată cinstea, iar onoarea
cea mai înaltă pe care I-o putem arăta este să ascultăm de El
și să Îl imităm.
10. Studiul adecvat al Legii ar trebui să ne arate că suntem cu toții păcătoși. „Am păcătuit, am săvârșit fărădelegi,
am făcut rău!” (1 Împărați 8:47). „Cine poate zice: ‚Mi-am
curățit inima, sunt curat de păcatul meu?’” (Proverbe 20:9).
„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul
nu este în noi” (1 Ioan 1:8). „Pe pământ nu este nici un om
fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască” (Eclesiastul 7:20).
11. Este un adevăr glorios faptul că, datorită neprihănirii
lui Hristos, pe care o primim complet prin actul de justificare,
noi suntem eliberați de Lege (Romani 7:6). Noi nu mai suntem sub Lege, ci sub har (Romani 6:14). Modalitatea de acces
în cer prin merite personale este pe vecie închisă înaintea
păcătoșilor, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
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darul Lui nespus, Isus Hristos. Darul lui Dumnezeu este viața
veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 6:23).

25
MĂRTURISIREA
CREDINȚEI
1. În versiunea greacă a Noului Testament, se folosește
cuvântul mărturisire. Acest cuvânt are sensul de jurământ
sau declarație deschisă înaintea oamenilor. A-L mărturisi pe
Hristos înseamnă a declara relația apropiată pe care omul o
are cu El, mai ales atunci când se consideră că acest lucru
este periculos.
A-L mărturisi pe Hristos înseamnă a declara public adevărul cu privire la Evanghelia Lui și a manifesta ascultare de
poruncile Lui, indiferent dacă oamenii vor aproba aceasta
sau nu.
Pavel îi scria lui Timotei următoarele: „Luptă-te lupta
cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai fost chemat, și pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu,
care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus,
care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din

196

ESENȚA CREȘTINISMULUI

Pont” (1 Timotei 6:12-13). În limba greacă, în ambele versete
se folosește același cuvânt.
2. Mărturisirea credinței se face în cuvinte, asemenea
etiopianului: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”
(Faptele Apostolilor 8:37). Ea mai poate fi făcută și prin
fapte, ca atunci când Iosif din Arimatea a cerut trupul lui
Isus, l-a luat și s-a îngrijit de înmormântarea Lui (Ioan
19:38-42). Tot așa, Onisifor, prin faptele lui nobile, și-a mărturisit credința în creștinism, și nu s-a rușinat de lanțurile
lui Pavel, ci l-a căutat cu sârguință, l-a găsit și l-a îngrijit (2
Timotei 1:16-18). Pavel însă ne spune despre unii, care „se
laudă că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc”
(Tit 1:16). Cea mai bună mărturie pe care o putem da este
când faptele noastre și vorbele noastre se potrivesc și când,
prin acestea, noi ne arătăm dragostea pentru Mântuitorul
nostru și pentru cauza Lui. Toți creștinii adevărați sunt mărturisitori, dar nu toți mărturisitorii sunt creștini adevărați.
Obișnuința, o conștiință insuficient convinsă de păcat, educația, deșertăciunea, umblarea după moda lumii pot să îi
conducă pe mulți la o mărturisire seacă, fără a veni din
inimă. Studiați cazul lui Saul, al lui Irod, al celor care aud
Evanghelia dar au inimile împietrite, al fecioarelor înțelepte,
și veți avea exemple de acest fel.
3. O bună mărturisire este caracterizată de următoarele:
a) este inteligibilă. Un om trebuie să cunoască ceea ce
afirmă și să poată oferi explicații pentru nădejdea care se găsește în el.
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b) este sinceră. Ipocrizia ruinează totul. O mărturisire
nesinceră a dragostei, chiar și față de un om, ar fi percepută
ca odioasă în orice situație. Cu atât mai mult trebuie să fie
considerată odioasă înaintea Dumnezeului infinit.
c) trebuie să fie smerită, nu cu mândrie, nu ca aceia care,
considerându-se singur înțelepți, devin nebuni.
d) trebuie să fie fermă, nu ca a unora, care s-au îndepărtat și nu mai umblă cu Dumnezeu (Ioan 6:66). „Fii credincios
până la moarte, și-ți voi da cununa vieții” (Apocalipsa 2:10).
e) trebuie să izvorască din dragoste pentru Hristos și
pentru cauza Lui. O mărturisire adevărată își are rădăcina în
recunoștința față de El.
f) trebuie să fie manifestarea unei predări fără rezerve a
sufletului, trupului, timpului și talentelor față de Dumnezeu.
Nu trebuie să păstrăm nimic pentru noi, ci să ne dedicăm Lui
cu totul.
g) o astfel de mărturisire este necesară, căci „prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:10).
4. Este un lucru clar că mărturisirea lui Hristos și declararea dragostei noastre pentru El și cauza Lui sunt obligația
fiecărui creștin.
a) „Oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o
pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa
să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să
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vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru,
care este în ceruri” (Matei 5:15-16).
b) dacă noi am descoperit o taină binecuvântată, taina
Domnului, trebuie să le spunem și altora ceea ce Dumnezeu
a făcut pentru sufletele noastre (Psalmii 66:16). Cei patru leproși, care au descoperit abundență de hrană în tabăra asirienilor, au considerat normal ca să nu păstreze prada de
război pentru ei, pe când frații lor erau pe punctul de a pieri
de foame la câțiva pași de ei (2 Împărați 7:9).
c) Hristos ne-a iubit în mod deschis și, de aceea, și noi
trebuie să Îl iubim în mod deschis. „Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, și obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări”
(Isaia 50:6). De ce am evita persecuția prin a refuza ocara lui
Hristos?
d) dacă toți oamenii ar refuza să își mărturisească dragostea lor pentru Hristos, în curând nu am mai avea niciun
fel de prieteni pe pământ, iar Biserica ar fi pe cale de dispariție. În zilele lui Ilie, existau o mulțime de profeți, dar ei erau
ascunși în peșteri, și nu puteau să Îl propovăduiască în mod
deschis pe Dumnezeu. Existau atunci 7000 de bărbați care
nu își plecaseră genunchiul înaintea lui Baal însă, din nefericire, ei fuseseră reduși la tăcere. Puterea exemplului lor se
pierduse.
e) apoi avem porunca lui Dumnezeu: „Ieșiți din mijlocul
lor, și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce

MĂRTURISIREA CREDINȚEI

199

este necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți
fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Corinteni 6:1718). Dar avem și porunca de a propovădui Cuvântul vieții
(Filipeni 2:16) și de a ne ține de cuvântul mărturisirii noastre
(Evrei 4:14).
5. Iată câteva dintre motivele pentru care oamenii nu își
mărturisesc dragostea pentru Hristos și, astfel, nu sprijină cauza
Lui:
a) unii oameni nu au nicio dragoste pentru El, și ei știu
că o mărturisire a atașamentului lor față de cauza Lui nu ar
fi decât o crasă ipocrizie. Acest lucru este adevărat. Într-un
fel, ei ar fi dispuși să Îl mărturisească dar, în conștiințele lor,
ei nu sunt suficient de hotărâți să părăsească păcatele lor și
să se întoarcă la Dumnezeu.
b) alții nu vin la credință pentru că ei doresc să se complacă într-un comportament care nu este consecvent cu o
bună mărturisire. Irod, ca să luăm un exemplu, a fost puternic influențat de predicarea lui Ioan Botezătorul, dar în el a
existat un păcat pe care nu dorea să îl abandoneze.
c) alții nu vor să Îl mărturisească pe Hristos pentru că, în
cazul lor, aceasta i-ar face nepopulari sau le-ar aduce anumite
dezavantaje.
d) unii nu doresc să se apropie de Hristos pentru că a-L
mărturisi public înseamnă pentru ei să recunoască Dumnezeirea Lui, pe când ei pretind că au îndoieli cu privire la acest
subiect. Dar de ce s-ar îndoi ei? „Cine este mincinosul, dacă
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nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: Orice duh, care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; și
orice duh, care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El
chiar este în lume acum. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui
Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu” (1
Ioan 2:22; 4:2-3, 15). „Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată
amăgitorul, iată Antihristul!” (2 Ioan 7). Doar oamenii necredincioși sunt aceia care Îl tăgăduiesc pe singurul nostru Domn
și Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos (Iuda 4).
e) unii oameni, care au totuși o lucrare a harului începută
în inimile lor, au o credință prea slabă pentru a începe să Îl
mărturisească în mod deschis pe Domnul. Dar acolo unde
inima este puternic influențată de Cuvântul lui Dumnezeu, va
exista și o creștere a curajului și o mărturisire deschisă înaintea oamenilor cu privire la dragostea acelui om pentru Hristos
(Ioan 19:38-42). Astfel de situații sunt cele ale lui Iosif și Nicodim, și ele sunt foarte diferite de cele menționate în Ioan
12:42-43. Ele sunt foarte diferite și de exemple ale celor menționați în Ioan 9:22. Dar noi trebuie să ne mărturisim dragostea față de Hristos, indiferent cât de periculos ar fi contextul
în care facem acest lucru. Hristos a lăudat biserica din Filadelfia, care, în ciuda puterii ei slabe, a păzit Cuvântul mărturisirii (Apocalipsa 3:8).
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6. Cei credincioși pot fi fermi și curajoși în a-L mărturisi
pe Hristos, pentru că El este Marele lor Preot (Evrei 3:1). „Să
ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința” (Evrei 10:23). Noi nu
avem nevoie de un alt ajutor și nici nu putem fi încurajați mai
bine decât prin Isus Hristos.
7. Trebuie să ne gândim la răsplata foarte glorioasă care
este dată acelora care Îl mărturisesc pe Hristos și cauza Lui
cu sinceritate, curaj și consecvență. „De aceea, pe orișicine
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 10:32). „Eu
vă spun: pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl
va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu”
(Luca 12:8). „Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine
albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și
voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:5; comp. Evrei 2:11; 11:16).
8. Cât de îngrozitoare trebuie să fie condamnarea celor
care se rușinează de Hristos: „de oricine se va lepăda de Mine
înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu
care este în ceruri” (Matei 10:33; comp. Marcu 8:38; Luca
12:9). „Dacă ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi” (2
Timotei 2:12). Nu există cuvinte mai îngrozitoare ca acestea.
A fi lepădat de Hristos la întâlnirea cu El și cu sfinții Lui și a
fi aruncat pe vecie departe de lumina vieții – o, aceasta este
oroarea ororilor!

26
PĂSTRAREA
SFINȚILOR ÎN HAR
1. Nu poate fi negat faptul că aleșii lui Dumnezeu au
mulți dușmani și că ei sunt înconjurați de pericole mari. Unul
dintre aceste pericole este lumea, cu încântările, bogățiile,
plăcerile și onorurile ei. Dar „tot ce este în lume: pofta firii
pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la
Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:16). Apoi, celălalt dușman este
firea pământească – adică rămășița corupției naturale din
om. „Firea pământească poftește împotriva Duhului” (Galateni 5:17). Apoi ultimul vrăjmaș este marele dușman, diavolul, care este ca un leu care răcnește, și nu își găsește liniștea, ci caută să vadă pe cine poate devora (1 Petru 5:8).
2. Nu este de mirare, de aceea, că cei care se amăgesc pe
ei înșiși, ale căror inimi nu au fost niciodată schimbate cu
adevărat, ajung adesea să se lepede de mărturisirea lor.
Scriptura ne vorbește despre astfel de oameni și ne avertizează să ne așteptăm la apostazia lor. Apostolul Ioan ne ex-
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plică foarte clar situația acestor oameni: „Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost
dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate
că nu toți sunt dintre ai noștri” (1 Ioan 2:19). Adevărul divin
nu a avut niciun fel de efect asupra celor care sunt prezentați
în Pilda Semănătorului drept sămânța căzută lângă drum.
Satana „vine și răpește ce a fost semănat în inima lui”. Cei
prezentați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt diferiți. Cuvântul îi impresionează în mod plăcut, dar ei „nu au
rădăcină în ei, ci ține până la o vreme”. O altă categorie de
oameni, impresionată și ea la auzirea Cuvântului, este cea
formată din aceia care îl aud, dar „îngrijorările veacului
acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și
ajunge neroditor” (Marcu 4:15-19).
3. Un credincios a spus odată că, „dacă voi ajunge în cer,
prin îndurarea lui Dumnezeu, trei lucruri m-ar surprinde
foarte mult: 1. Să găsesc acolo pe unii pentru mântuirea cărora n-am tras nici o speranță aici pe pământ; 2. Să îi întâlnesc acolo pe mulți dintre cei pentru a căror mântuire m-am
temut mult aici că s-ar putea întâmpla vreodată; 3. Dar cea
mai mare surpriză va fi ca eu însumi să ajung acolo”. Orice
om cu adevărat credincios se vede un miracol al harului. Nici
măcar sfinții cei mai adevărați nu sunt altceva decât niște bebeluși în Hristos (Matei 11:25; 1 Petru 2:2). Chiar și cei mai
buni oameni de pe pământ își vor mărturisi slăbiciunile lor (2
Corinteni 12:10). Siguranța lor veșnică stă, în mod paradoxal,
foarte mult în faptul că ei își cunosc propria slăbiciune. De
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aceea, mulți dintre noi putem ajunge la disperare dacă ne bizuim pe meritele proprii.
4. Dacă nu ar fi existat planul de mântuire plin de har și
scopurile veșnice ale lui Dumnezeu, atât de clar revelate în
Scriptură, oamenii ar putea ajunge la disperare. Dar El a
spus: „Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar
dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu
de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine”
(Isaia 54:10). „Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu
o iubire veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea! Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce de
la ei, ci le voi face bine, și le voi pune în inimă frica de Mine,
ca să nu se depărteze de Mine” (Ieremia 31:3; 32:40). „Și voia
Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat
El, ci să-l înviez în ziua de apoi” (Ioan 6:39; comp. Ioan 17:2;
Romani 8:29-30).
5. Când Dumnezeu Și-a început lucrarea, El a avut un
singur scop. Cine ar putea să Îl deturneze de la acesta? (Iov
23:13). El nu începe niciodată o lucrare la care ulterior să
renunțe datorită dificultăților. Pavel este „încredințat că
Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi
până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).
6. Sfinții sunt păstrați în har datorită faptului că Dumnezeu este Cel care îi păstrează. „Cât de scumpă este bunătatea
Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor
adăpost. Căci Domnul iubește dreptatea, și nu părăsește pe
credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânța
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celor răi este nimicită” (Psalmii 36:7; 37:28; comp. Ioan 17:11;
Filipeni 2:13; 1 Petru 1:5).
7. Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac
nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl
Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu
le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:27-30). Nu există diferențe între Hristos și Tatăl
în ceea ce privește păstrarea sfinților în har. Atunci când Pavel
trecea prin mari încercări, Isus i-a spus: „Harul Meu îți este de
ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită”
(2 Corinteni 12:9). L-a răscumpărat Domnul pe poporul Lui cu
un preț atât de mare pentru ca apoi să eșueze? „Știți că nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați
din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții
voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și
fără prihană” (1 Petru 1:18-19). Dar Hristos nu doar că i-a răscumpărat pe aleșii Lui, ci El și mijlocește pentru ei, iar Tatăl
aude întotdeauna rugăciunile Lui (Ioan 11:42). „Domnul a zis:
„Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar
Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și
după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi”
(Luca 22:31-32). Nu este de mirare, așadar, că Petru a fost adus
la pocăință sub puterea unei astfel de rugăciuni (comp. Ioan
17:1-24). Isus „poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce
se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca
să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).
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8. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că Duhul Sfânt îi
susține pe cei care sunt ai lui Hristos. El locuiește în ei pentru
totdeauna (Ioan 14:17). „Însuși Duhul adeverește împreună
cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani
8:16). În mod sigur, Duhul Sfânt nu va permite ca mărturia
Lui să fie falsificată sau să se piardă. Toți sfinții sunt întăriți
prin puterea Duhului în omul dinlăuntru (Efeseni 3:16). De
aceea, ei sunt avertizați să nu Îl întristeze pe Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu, prin care sunt pecetluiți pentru ziua răscumpărării (Efeseni 4:30).
9. Unele dintre pasajele deja citate mai sus dovedesc faptul că sfinții sunt păstrați prin puterea și tăria lui Iehova. Sunt
și alte pasaje din Biblie care vorbesc despre același lucru. Despre fratele mai slab, Pavel ne spune: „Dacă stă în picioare sau
cade, este treaba stăpânului său; totuși, va sta în picioare, căci
Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea” (Romani
14:4). Despre cel bun, David afirmă: „dacă se întâmplă să
cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână”
(Psalmii 37:24). Petru arată faptul că sfinții sunt „păziți de
puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata
să fie descoperită în vremurile de apoi” (1 Petru 1:5; comp.
Efeseni 3:16).
10. Cuvântul lui Dumnezeu are rolul lui special în păstrarea sfinților în har, și își face lucrarea în acest sens. „Acum
voi sunteți curați, din pricina cuvântului, pe care vi l-am
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spus” (Ioan 15:3). „Cuvântul Tău este cu totul încercat, și robul Tău îl iubește” (Psalmii 119:140). „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).
11. Dumnezeu îi păzește pe copiii Lui și le poruncește astfel: „Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să
puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni
6:11). El ne poruncește să rămânem curați (1 Timotei 5:22)
și să ne împotrivim diavolului, promițându-ne că acesta va
fugi de la noi (Iacov 4:7).
12. În lucrarea de păstrare a sfinților Lui, Domnul folosește foarte mult predicarea Evangheliei și, de aceea, El ne
poruncește: „Ascultați de mai marii voștri, și fiți-le supuși,
căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au
să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta
cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de nici un
folos” (Evrei 13:17).
13. În același scop, El folosește chiar și suferințele prin
care trec copiii Lui, uneori prin mustrarea noastră de către
El. „Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne
facă părtași sfințeniei Lui” (Evrei 12:10; comp. 1 Petru 1:67).
14. Copiii lui Dumnezeu sunt siguri de mântuirea lor în și
prin credință. „Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește
lumea; și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este credința
noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede
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că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:4-5; comp. Psalmii
125:1-2; 1 Petru 1:5).
15. Concluzia binecuvântată la care ne conduc toate
aceste adevăruri ale Scripturii este biruința abundentă în
Dumnezeu, prin Isus Hristos. „Cine ne va despărți pe noi de
dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? După cum este scris: ‚Din pricina Ta suntem
dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat’.
Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât
biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile,
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:35-39).

27
MOARTEA
1. Noi toți trebuie să murim. Acesta este un lucru sigur.
„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată” (Evrei
9:27). Numai nebunii ar putea să nege acest lucru.
2. Moartea omului se datorează păcatului, fiind rezultatul încălcării de către om a poruncilor lui Dumnezeu. Ea este
parte din sentința care a căzut asupra omului pentru faptul
că a mâncat din fructul oprit: „Țărână ești, și în țărână te vei
întoarce” (Geneza 3:19).
Același lucru îl spune și Pavel: „Printr-un singur om a
intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că
toți au păcătuit. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc,
în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în
viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos! Fiindcă
plata păcatului este moartea” (Romani 5:12, 17; 6:23).
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3. Nu este, deci, de mirare că moartea este un lucru atât
de dureros pentru oameni, fie când ei o experimentează personal, fie când asistă la moartea altora.
4. Nimeni nu poate spune care este momentul când va
muri sau în ce fel va muri. Moartea poate veni peste om după
un lung șir de avertismente, sau poate veni pe neașteptate.
5. Degradarea trupului care urmează imediat după
moarte este un lucru tulburător. Până și cel mai apropiat prieten ajunge să nu-și dorească să îl vadă pe prietenul lui îngropat înaintea ochilor săi (Geneza 23:4). Nu putem spune
că nu ne interesează ce se întâmplă cu trupurile noastre
după ce murim. Ne întristează să știm că ele se degradează.
6. Adesea ne gândim la modalitățile prin care oamenii
dispar de pe această lume. Dar Dumnezeu lovește cu moarte
deseori atunci când noi nici nu ne așteptăm. El are cheile
morții și ale mormântului. „Tu întorci pe oameni în țărână,
și zici: ‚Întoarceți-vă fiii oamenilor!’” (Psalmii 90:3).
7. Moartea aduce cu ea sfârșitul vremii harului, pentru totdeauna. „În locuința morților, în care mergi, nu mai este nici
lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune!” (Eclesiastul 9:10). Niciunul dintre cei care mor în păcatele lor nu
mai are parte vreodată de îndurare. Dacă oamenii persistă în
răutatea lor până în clipa când părăsesc această lume, ei nu
vor mai avea parte niciodată de o altă chemare la lumină și
viață.
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8. Oamenii credincioși nu mor niciodată asemenea celor
răi. Pentru ei, moartea nu mai are putere (1 Corinteni 15:56).
Cel evlavios este luat din lumea aceasta, dar el este și ferit de
mânia care vine (Isaia 57:1). „Uită-te bine la cel fără prihană,
și privește pe cel fără vicleșug; căci omul de pace are parte de
moștenitori” (Psalmii 37:37). „Ferice de acum încolo de morții, care mor în Domnul!” -„Da”, zice Duhul; „ei se vor odihni
de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa
14:13).
9. Dar, văzând că Dumnezeu nu este mânios pe poporul
Lui, se pune întrebarea de ce permite El moartea copiilor Lui?
E adevărat că El nu a lăsat ca Enoh și Ilie să moară, dar orice
altă persoană de pe fața pământului a murit sau va muri negreșit. Se poate ca noi să nu cunoaștem motivele pentru care
Dumnezeu permite ca poporul Lui să guste moartea. Dar dacă
toți oamenii răi ar muri și dacă toți oamenii evlavioși ar fi luați
în cer fără a trece prin moarte, s-ar face mare întristare în
această lume, pentru că am putea ști încă din această viață
cine a fost mântuit și cine a fost pierdut. Afară de aceasta, este
un lucru drept ca, dacă Domnul nostru a gustat moartea și
apoi a înviat, și copiii Lui să moară și să învieze la fel ca El.
Moartea lor este binecuvântată. Ei adorm în Isus (1 Tesaloniceni 4:14). Este suficient să știm că ucenicul lui Isus va ajunge
în final să fie înviat, în trup de glorie, așa cum Isus a înviat.
10. Moartea nu înseamnă un somn fără sfârșit. Sufletul nu
poate să doarmă. „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un
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Dumnezeu al celor morți ci al celor vii” (Matei 22:32). Când
Lazăr a murit, el a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.
Dumnezeu a promis viața veșnică – o existență conștientă, fericită – tuturor acelora care Îl iubesc pe Fiul Lui și păzesc poruncile Lui. La moarte, duhurile oamenilor credincioși sunt
făcute perfecte (Evrei 2:23). Toți cei ce sunt ai lui Hristos vor
fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este El (1 Ioan 3:2).
Nici cei răi nu vor experimenta existența fără simțuri și fără
a fi conștientizată, după moartea trupească. Bogatul era conștient în Iad, când se afla în chinuri (Luca 16:23). La moarte,
cei răi sunt aruncați în groapa durerii. Condamnarea lor este
groaznică. Citiți pasajul din Isaia 14:9-20.
11. Mulți oameni evlavioși își exprimă nedumerirea pentru faptul că există mase de oameni, chiar în țări creștine,
care nu se gândesc mai deloc la moarte. Uneori se pare că
oamenii păgâni par să fie mai preocupați de moarte decât cei
care trăiesc în jurul creștinilor. Artaxerxes a plâns atunci
când se uita la măreața lui armată și s-a gândit că peste 100
de ani nici unul dintre soldații lui bravi nu avea să mai fie în
viață. Filip de Macedonia, tatăl lui Alexandru cel Mare, i-a
cerut unui slujitor să îl trezească în fiecare dimineață cu următoarea expresie: „Filip, amintește-ți că ești un om muritor. Filip, amintește-ți că ești un om muritor. Filip, amintește-ți că ești un muritor”. Dacă un om nu este pregătit sau
nu se pregătește să se întâlnească cu Dumnezeu, cu cât mai
multă lumină capătă el cu privire la consecințele imediate
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ale morții asupra sufletului lui, cu atât mai puțin este el dispus să se gândească la acest subiect.
12. Faptul că un om este familiar cu subiectul morții nul face nici mai înțelept și nici mai bun. Este un lucru binecunoscut că soldații și cei care pun în aplicare execuțiile publice, care văd adesea moartea cu ochii, de multe ori în cele
mai rele forme ale ei, sunt printre cei foarte puțin afectați de
ea.
13. În altă ordine de idei, există o amăgire puternică și
ciudată în mințile multor oameni cu privire la propria lor
moarte. „Oamenii se gândesc că toți ceilalți sunt muritori, cu
excepția propriilor lor persoane”. Faptul că unii oameni au o
sănătate de fier nu face altceva decât să le hrănească această
amăgire. Ei se agață atât de mult de viețile lor, încât aproape
că nu se gândesc niciodată că ar putea să moară. Dumnezeu
le-a dat o viață lungă și, datorită acestui fapt, ei cred că
moartea nu-i va vizita niciodată. „Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de
aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă
rău” (Eclesiastul 8:11). Este o mare amăgire când oamenii
gândesc că, datorită faptului că totul le merge bine acum,
niciodată nu va veni furtuna peste ei. Zilele lor par să fie înseninate acum, dar ar face bine să își amintească faptul că va
veni și noaptea, când nimeni nu mai poate lucra (Ioan 9:4).
14. Părerile oamenilor cu privire la ce înseamnă pregătirea
pentru moarte sunt foarte diferite. Unii cred că aceasta înseamnă să spui câteva cuvinte într-o rugăciune tristă, când îți
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dai ultima suflare. Alții se bizuie pe dărnicia lor. Multe alte persoane intenționează ca, atunci când se vor afla pe patul de
moarte, să își schimbe viața și să se pocăiască, dacă Dumnezeu
le-ar mai da zile. Puține persoane sunt totuși acelea care cred
din toată inima că trebuie să existe o schimbare profundă a naturii omului încă din această lume, pentru ca ele să poată înfrunta moartea cu seninătate. Moartea nu îl va converti niciodată pe un vrăjmaș al lui Dumnezeu în prietenul Lui. Ceea ce
va dovedi mântuirea noastră nu este amărăciunea cu care murim, ci natura sfântă a pocăinței noastre. Oamenii și îngerii
pierduți plâng și se zbat în sufletele lor, dar ei continuă să păcătuiască.
15. Nimeni nu poate fi pregătit să moară dacă nu urăște
orice cale greșită, dacă nu se întoarce de la toate păcatele și
dacă nu se agață doar de meritele Răscumpărătorului. Fără
Hristos, Dumnezeu este un foc mistuitor, dar pentru cel mai
mare dintre păcătoși, care crede în Isus, există îndurare.
Pentru cel mândru, pentru cel auto-neprihănit, cel lacom, invidios, răutăcios, hoț, mincinos, și chiar pentru omul moral,
dar necredincios, pentru care Isus Hristos nu înseamnă nimic, pentru aceștia nu există mântuire. Pentru cei care se
leapădă de ei înșiși, care renunță la faptele și meritele lor,
care se supun voii lui Dumnezeu și acceptă mântuirea, așa
cum este oferită, fără plată, în Isus Hristos, viața veșnică este
un lucru cert.
16. Una dintre minunile planului de mântuire constă în
faptul că, prin moartea lui Isus Hristos, El l-a distrus pe acela
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care avea puterea morții. Moartea și învierea lui Isus ne aduc
nădejdea vieții de apoi. Ne arată calea vieții – o viață atât de
binecuvântată, veșnică, încât oamenii inspirați de Dumnezeu
vorbesc cu încântare despre viața de care cei răscumpărați
se vor bucura în sânul lui Dumnezeu pentru vecie.
17. Ultimul vrăjmaș care va fi distrus este moartea (1 Corinteni 15:26). Ea a fost ca un tiran care a îngrozit lumea
pentru multă vreme. Puterea ei se va simți mai mult sau mai
puțin până când moartea și iadul vor fi aruncate în iazul de
foc. După aceea, ea nu va mai avea nicio putere și nicio influență asupra fericirii sfinților. Cu adevărat minunată trebuie să fie puterea și extraordinar harul Aceluia care îl poate
distruge pe acest tiran, care de secole a terorizat și a lovit
generație după generație. Binecuvântat să fie Dumnezeu
pentru Domnul nostru Isus Hristos!

28
ÎNVIEREA
1. Doctrina învierii din morți este o doctrină a revelației.
Noi o descoperim din Biblie, nu din natură. Chiar dacă oamenii păgâni și-au exprimat o nădejde cu privire la faptul că
sufletele lor sunt nemuritoare, ei nu au învățat niciodată că
trupurile lor vor ajunge să trăiască din nou.
2. Cea mai mare parte a oamenilor necredincioși din fiecare epocă au urât această doctrină, s-au răzvrătit împotriva
ei și au ridiculizat-o. Când Pavel a predicat această doctrină
la Atena, unii și-au bătut joc de el (Faptele Apostolilor 17:32).
În zilele Mântuitorului nostru, saducheii, în nebunia și mândria lor, au făcut același lucru. Ei au inventat tot felul de argumente absurde împotriva acestei învățături și au insistat
asupra lor ca și cum ar fi fost adevărate și ca și cum nu s-ar
fi putut găsi niciodată răspunsuri la obiecțiile lor.
3. Pentru copiii lui Dumnezeu, această doctrină a fost întotdeauna prețioasă, și ei nu vor renunța vreodată la ea. Ea
este prezentată în Vechiul Testament, în predicile lui Isus
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Hristos, și în scrierile apostolilor Lui. Se găsește de asemenea în crezul oricărei biserici evanghelice adevărate care
există sau va exista vreodată pe pământ. Dacă Cuvântul Lui
Dumnezeu vorbește despre ea, atunci trebuie să fie adevărată.
4. Atunci când spunem că Hristos îi va învia pe morți,
nu vrem să spunem că El va crea trupuri noi pentru aleșii
Lui, ci faptul că el va „schimba trupul stării noastre smerite,
și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni
3:21). Pavel spune în mod expres faptul că Duhul care l-a înviat pe Isus Hristos din morți va învia și trupurile noastre
muritoare (Romani 8:11)
5. Nu a existat niciodată vreo obiecție întemeiată împotriva doctrinei învierii. Ea nu implică niciun fel de absurditate. Dumnezeu are cunoaștere infinită, astfel încât El știe
cum poate fi înviat trupul care acum se află în mormânt. El
are toată puterea, astfel încât, la Cuvântul Lui, va fi pusă în
mișcare toată energia necesară ca să învieze morții. Așadar,
putem și noi, alături de Pavel, să spunem cu tărie: „Ce? Vi se
pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții?” (Faptele
Apostolilor 26:8). La Dumnezeu nu este nimic cu neputință
(Luca 1:37). Nimic nu se poate ascunde de El (Matei 10:26;
Evrei 4:13; Iov 26:6).
6. Această doctrină a fost propovăduită și susținută de
poporul lui Dumnezeu din toate vremurile. Motivul pentru
care Avraam a fost atât de lăudat în privința faptului că nu
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s-a ferit să îl aducă jertfă pe Isaac a fost că el „se gândea că
Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți” (Evrei 11:19).
În mijlocul încercărilor și durerilor lui, Iov a spus: „Dar știu
că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă
pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă
nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi
vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai
altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu”
(Iov 19:25-27).
7. Și alți scriitori ai Vechiului Testament, vorbesc despre
aceeași doctrină. Astfel, profetul evanghelic a afirmat: „Să
învie dar morții Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână! Căci roua
Ta este o rouă dătătoare de viață, și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți” (Isaia 26:19; comp. Osea 13:14). Ceva
mai târziu, profetul Daniel spunea: „Mulți din cei ce dorm în
țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică, și
alții pentru ocară și rușine veșnică” (Daniel 12:2).
8. Domnul nostru Isus Hristos a vorbit adesea despre înviere, învierea celor neprihăniți, fiii învierii (Matei 22:30;
Luca 14:14; 20:36; Ioan 5:29).
9. Apostolii lui Hristos au predicat aceeași învățătură.
„[Erau] foarte necăjiți că învățau pe norod, și vesteau în Isus
învierea din morți... Unii din filosofii epicurieni și stoici au
intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: ‚Ce vrea să spună palavragiul acesta?’ Alții, când l-au auzit că vestește pe Isus și
învierea, ziceau: ‚Pare că vestește niște dumnezei străini’...
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Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar
alții au zis: ‚Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată’.
Afară numai doar de strigătul acesta, pe care l-am scos în
mijlocul lor: ,Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată
astăzi înaintea voastră’” (Faptele Apostolilor 4:2; 17:18, 32;
24:21).
10. Vechiul Testament ne vorbește despre trei persoane
care au fost înviate din morți, și anume copilul văduvei din
Sarepta, copilul sunamitei, și omul al cărui trup a fost pus în
coșciugul lui Elisei. Domnul nostru Isus Hristos a înviat din
morți pe fiica lui Iair, pe tânărul din Nain și pe Lazăr.
11. Cea mai deplină descriere a învierii se găsește în Scriptură în capitolul al 15-lea din Prima Epistolă către Corinteni.
Textul este prea lung pentru a putea fi citat aici, dar cititorul
este sfătuit să deschidă Scriptura și să îl studieze. Discuția pe
care Pavel o face în acest pasaj clarifică multe dintre dificultățile legate de înviere. Iată câteva din învățăturile lui din
acest text.
a) Cheia pentru înțelegerea întregului pasaj se găsește în
faptul că Pavel le scrie celor credincioși, și, de aceea, el tratează în principal învierea celor drepți. El le scrie credincioșilor spre mângâierea acestora, neavând în vedere avertizarea
celor păcătoși.
b) Doctrina învierii din morți trebuie apărată și predicată. Ea este esențială. Fără ea, predicarea noastră zadarnică,
iar credința noastră este deșartă (v. 14-15).
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c) Învierea lui Hristos din morți și cea a aleșilor Lui sunt
atât de strâns legate, încât cel care o tăgăduiește pe una, o
tăgăduiește și pe cealaltă. Aleșii lui Hristos vor învia tocmai
pentru că Hristos a înviat din morți (v. 12-13).
d) Această doctrină aduce multă consolare copiilor lui
Dumnezeu care se află în suferință (v. 19-20).
e) Lucrarea lui Hristos pentru poporul Lui ar fi, fără îndoială, imperfectă dacă El nu îi va învia din morți (v. 21-22).
f) Întrebările ciudate legate de înviere sunt cu totul
prostești și nici măcar nu au meritul să fie noi. Toate provin
din ignoranță (v. 35-36).
g) Există multe lucruri chiar în natura înconjurătoare pe
care nu ni le putem explica, și ele par, la prima vedere, mult
mai simple decât învierea din morți. Un astfel de exemplu
este faptul că noi nu cunoaștem nici măcar cum crește o sămânță de grâu, transformându-se într-o plantă atât de frumoasă (v. 36-38). Cu toate acestea, cine este acela care ar
îndrăzni să nege faptul că grâul crește din sămânță? De ce
atunci ar trebui noi să negăm realitatea învierii?
h) Chiar dacă am avea trupuri foarte diferite după înviere comparativ cu cele pe care acum le avem, acest lucru nu
afectează cu nimic doctrina învierii (v. 39-41).
i) Trupurile de slavă de la înviere vor fi create prin Duhul Sfânt, astfel încât ele vor fi trupuri spirituale (v. 44;
comp. Romani 8:1).

224

ESENȚA CREȘTINISMULUI

j) Este inutil să ne preocupăm în mod excesiv cu privire
la schimbarea care se va petrece în noi la înviere, pentru că
nu putem primi o descoperire mai mare decât cea care ne
este oferită în Scriptură (v. 42-54). Cel înțelept va fi mulțumit cu ceea ce Dumnezeu îl învață aici.
k) Datorită faptului că schimbarea produsă la înscriere
va fi foarte glorioasă, sfinții tânjesc mult după ea, considerând-o ziua biruinței lor (v. 54-55). În altă parte, Pavel scria
că: „suspinăm în noi, și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru” (Romani 8:23).
l) Acest întreg capitol din scrierile lui Pavel ne arată cât
de ușor este să cădem în capcana unor greșeli grave și a unor
erezii periculoase. Sunt și alte pasaje din Scriptură care ne
avertizează direct cu privire la acest pericol. Trebuie să ne
ferim de vorbăria profană și deșartă, întrucât ea ne influențează în mod natural spre nelegiuire. Erorile de acest fel sunt
precum cancerul (2 Timotei 2:16-17).
m) Prima concluzie a lui Pavel referitoare la această doctrină este în egală măsură logică și încântătoare: „mulțumiri
fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul
nostru Isus Hristos!” (v. 57).
n) O altă concluzie, la fel de plăcută pentru cei evlavioși,
este aceasta: „De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică” (v. 58).
12. Dacă așa stau lucrurile, atunci:
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a) Nu ar trebui să ne plângem, să fim întristați, ca aceia
care nu au nădejde, pentru prietenii noștri care au murit în
Domnul. Ei au adormit în Isus. Și dacă ei așa au adormit, le
este bine.
b) Dacă noi înșine suntem ai lui Hristos, și trupurile
noastre, atunci când vom adormi, se vor odihni în nădejde.
Moartea nu ne mai poate afecta în niciun fel.
c) Să ne ținem de această învățătură, așa cum Pavel a
făcut. Iată ce spunea el: „am în Dumnezeu nădejdea aceasta,
pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a
celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget
curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Faptele
Apostolilor 24:15-16).

29
JUDECATA
1. Doctrina privind judecata este una foarte veche. Enoh,
al șaptelea patriarh, a prevestit această judecată la fel de clar
ca orice alt profet: „Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea
patriarh de la Adam, când a zis: ‚Iată că a venit Domnul cu
zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva
tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate
cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui acești
păcătoși nelegiuiți’” (Iuda 14-15).
2. David vorbește despre judecată în Psalmul 1:5, dar Asaf
ne oferă o relatare și mai clară a ei în Psalmul 50. Aici, el vorbește despre grandoarea evenimentului, despre Judecător,
despre persoanele care vor fi judecate, despre principiile pe
care se va baza judecata, precum și despre rezultatele aceste
judecăți.
3. Domnul nostru binecuvântat este încă și mai clar și
minuțios în relatarea pe care o oferă cu privire la acest măreț
eveniment în Matei 25:31-46: „Când va veni Fiul omului în
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slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie
al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El
îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de
capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.
Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ,Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a
fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând,
și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut;
am fost străin, și M-ați primit; am fost gol, și M-ați îmbrăcat;
am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță,
și ați venit pe la Mine’. Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde:
,Doamne, când Te-am văzut noi flămând, și Ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Când Team văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am
venit pe la Tine?’ Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecâteori ați făcut aceste lucruri unuia
din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut’.
Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceți-vă de la Mine,
blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui! Căci am fost flămând, și nu Mi-ați dat să
mănânc; Mi-a fost sete, și nu Mi-ați dat să beau; am fost
străin, și nu M-ați primit; am fost gol, și nu M-ați îmbrăcat;
am fost bolnav și în temniță, și n-ați venit pe la Mine’. Atunci
Îi vor răspunde și ei: ,Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau
în temniță, și nu Ți-am slujit?’ Și El, drept răspuns, le va zice:
,Adevărat vă spun că, oridecâteori n-ați făcut aceste lucruri
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unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi
le-ați făcut’. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei
neprihăniți vor merge în viața veșnică”.
În acest pasaj se observă câteva lucruri care sunt demne
de atenția noastră:
a) Aici, pe pământ, oamenii L-au văzut pe Hristos suferind și fiind batjocorit. La judecată, ei Îl vor vedea în gloria Lui
(v. 31).
b) În acea zi, El va fi înconjurat de toți îngerii Lui sfinți (v.
31).
c) Hristos va sta pe tron ca Judecător. Cândva, atunci
când a fost aici pe pământ, El a stat înaintea oamenilor ca un
acuzat, prizonier, a fost abuzat de ceilalți, fiind condamnat de
o ființă slabă, Pilat din Pont. În Ziua Judecății, poziția Lui va fi
complet diferită (v. 31; comp. Ioan 5:22; Faptele Apostolilor
17:31).
d) Nu a existat niciodată în istoria omenirii o adunare
atât de mare de oameni cum va fi cea din Ziua Judecății. Atunci
se vor aduna toți oamenii din toate popoarele și din toate vremurile (v. 32; comp. Romani 14:10; 2 Corinteni 5:10).
e) Ziua Judecății va fi o zi în care se va face cea mai mare
separare a oamenilor, aceasta fiind și ultima. Oile și caprele
nu vor mai trăi niciodată împreună (v. 32-33).
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f) În ceea ce privește judecata celor sfinți, se va acorda
prioritate faptelor lor de dragoste față de Hristos și față de
oameni (v. 35-36).
g) Atunci, bunătatea arătată din inimă față de sărmanii
lui Hristos va fi prețuită de Domnul ca și cum faptele acelea
ar fi fost făcute față de Persoana Lui (v. 40).
h) Nu va exista niciun alt fundament al condamnării decât
lipsa de dragoste față de Hristos (v. 42-43; comp. 1 Corinteni
16:22).
i) Când copiii Lui suferă, Hristos este alături de ei. Insultele care sunt îndreptate împotriva lor sunt considerate insulte îndreptate împotriva Lui (v. 45).
j) Ziua Judecății îi va surprinde pe toți sfinții (v. 37-39),
dar în egală măsură și pe cei răi (v. 44). Cei neprihăniți știu
că ei nu merită nimic bun și, atunci când vin asupra lor mari
binecuvântări, ei recunosc fără ezitare că nu le merită. Pe de
altă parte, cei răi, în auto-neprihănirea lor, cred că ei merită
toate felurile de binecuvântări din mâna Creatorului lor.
Adesea îi auzim vorbind în felul acesta.
k) Situația celor sfinți va fi una cu final pozitiv, pentru
că nimic nu-i mai poate răni. Toate lucrurile bune sunt deacum ale lor (v. 34).
l) În Ziua Judecății, va fi vai de cel rău, pentru că el va
pleca de acolo blestemat (v. 41).
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m) Consecințele judecății, atât pentru cei sfinți cât și
pentru cei păcătoși, vor fi veșnice (v. 46; comp. Daniel 12:2).
4. Există un eveniment din istorie care este prezentat a
fi o asemănare a judecății finale. Este vorba despre distrugerea Ierusalimului de către Imperiul Roman, atunci când a
avut loc un necaz foarte mare, fără precedent în istoria omenirii. Dacă vrea cineva să știe cât de groaznică va fi Ziua de
Apoi, Ziua Judecății, îl sfătuim să citească capitolul 24 din
Evanghelia după Matei și apoi să lectureze relatarea lui Flavius Josephus cu privire la distrugerea orașului sfânt.
5. Ziua Judecății va marca și sfârșitul acestei lumi, și se va
petrece imediat după înviere (Matei 13:39). Ultimul lucru la
care pământul acesta va fi martor va consta din condamnarea
celor răi.
6. Unele persoane au întrebat cât de lungă va fi judecata.
În scrierile sfinte ni se spune că este vorba despre o zi, ziua,
acea zi, ziua aceea măreață, ziua de apoi, dar termenul nu se
referă în mod necesar la o perioadă anume de timp. Vorbind
despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de păcătoși,
Petru spunea, „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o
mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 3:8). Unii au înțeles din
aceasta că judecata va dura 1000 de ani. Cu toate acestea, este
cu greu de crezut că așa se vor petrece lucrurile. Este suficient
pentru noi să cunoaștem faptul că judecata nu se va sfârși
până când dreptatea lui Dumnezeu va fi îndeplinită complet
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și până când El va aduce în înaintea tuturor neprihănirea copiilor Lui și o va face să strălucească precum soarele la amiază.
7. Lucrurile care vor fi judecate în Ziua de Apoi vor fi
următoarele:
a) Gândurile oamenilor. „Gândurile rele sunt urâte
Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea
Lui” (Proverbe 15:26). „Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni” (Proverbe
24:9). Atunci vor fi date pe față gândurile din inimile multor
oameni. Gândurile rele sunt marii vrăjmași ai lui Hristos. Ele
trebuie dezvăluite. Nimic nu poate sta ascuns (Matei 10:26;
Marcu 4:22; Luca 8:17; 12:2).
b) Oamenii vor fi judecați pentru vorbele lor – fie bune,
fie rele. Biblia este explicită: „din cuvintele tale vei fi scos
fără vină, și din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:37).
„Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de
orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36).
c) oamenii vor fi judecați prin și pentru faptele lor, atât
cele făcute înaintea altor oameni, cât și cele secrete. „Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată,
iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute: și cele ce nu sunt cunoscute, nu pot să rămână ascunse” (1 Timotei 5:24-26). Nici nu se poate ca lucrurile să
stea altfel, căci „nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul
este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem
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a face” (Evrei 4:13). Dumnezeu „va răsplăti fiecăruia după
faptele lui” (Romani 2:6). Acest lucru a fost propovăduit întotdeauna de profeții lui Dumnezeu (comp. Psalmii 28:4;
Isaia 59:18). Dacă oamenii își primesc roada propriilor lor
fapte, ei nu pot acuza pe nimeni decât pe ei înșiși.
8. În Ziua Judecății „cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot
ce este pe el, va arde” (2 Petru 3:10). Atunci, Dumnezeu va
strânge cerurile ca pe un sul, ca pe o manta, și ele vor fi
schimbate (Evrei 1:12). Nu se va mai găsi loc pentru clădirile
impunătoare sau pentru orașele de pe pământ (Apocalipsa
20:11).
9. „Cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor
topi de căldura focului” (2 Petru 3:12). O, dacă toți am fi găsiți în El, în Hristos, în pace, fără vină și fără pată!

30
RAIUL
1. Nu există niciun om de pe pământ care să știe suficient
de multe lucruri despre Rai. Orice om care trăiește acum
printre noi este pământesc, de pe pământ. Niciunul nu am
văzut vreodată o altă lume decât pe aceasta în care trăim.
Dacă suntem reticenți în a crede adevărurile spirituale legate
de lucrurile care trebuie făcute aici, pe pământ, cu atât mai
greoi suntem în a înțelege lucrurile cu privire la lumea de
glorie care va urma. Așa a afirmat și Domnul Isus despre noi:
„Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți,
cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?”
(Ioan 3:12).
2. Cu toate acestea, există multe lucruri pe care Raiul și
pământul le împărtășesc. Este interesant să observăm faptul
că, deși sunt ființe cerești, îngerii pot veni aici pe pământ.
Scara pe care Iacov a văzut îngerii lui Dumnezeu urcând și
coborând nu a fost niciodată îndepărtată, chiar dacă noi nu
o vedem (Geneza 28:12). Isus a spus că nici un om nu s-a
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urcat la cer (Ioan 3:13). Prin aceasta, El ne-a învățat că niciun om care se afla atunci pe pământ nu fusese anterior în
acea lume de strălucire, și să se întoarcă de acolo povestindu-ne ce a văzut și auzit.
3. După ce Hristos a spus aceste lucruri, Lazăr și-a petrecut aproape patru zile în Rai, apoi s-a întors în această lume.
Dar nu ni se relatează nimic din ceea ce el a experimentat acolo.
Pavel a avut unele viziuni cu privire la lumea cerească, dar
ceea ce el ne spune sunt doar următoarele cuvinte: „E nevoie
să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos,
care, acum patrusprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer
(dacă a fost în trup nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu: Dumnezeu știe). Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără
trup, nu știu: Dumnezeu știe), a fost răpit în Rai, și a auzit
cuvinte, care nu se pot spune, și pe care nu-i este îngăduit
unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda; dar
întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât
cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi
nebun, căci aș spune adevărul; dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine,
sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din
pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș
în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să mă împiedece să mă îngâmf” (2 Corinteni 12:1-7). Spunând acestea,
Pavel ne transmite faptul că, dacă el ar fi relatat sau ar fi povestit ce a văzut și auzit în acele viziuni, ar fi fost contrar voii
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divine, nu ne-ar fi zidit, sau nu ar fi găsit nici măcar termenii
potriviți ca să descrie corect cerul. Apostolul Ioan a avut și el
multe viziuni ale slavei. Cu toate acestea, și el pare să fie lipsit
de cuvintele care să ne ofere o idee mult mai clară despre cum
este Raiul.
4. Evreii par să creadă în existența a trei ceruri:
a) cerul atmosferic – și noi citim despre păsările cerurilor.
b) bolta cerească, unde se află stelele.
c) Raiul cel sfânt, unde Dumnezeu Își manifestă gloria față de copiii Lui. Acesta este denumit al treilea cer sau
cerul cerurilor, ori pur și simplu Raiul. Despre gloria cerească se vorbește ca despre o coroană, o cunună a vieții, cununa neprihănirii, o coroană a slavei care nu se veștejește. Ea
mai este denumită viața, viața veșnică, viața fără sfârșit,
odihna, gloria, onoarea, nemurirea, o casă care nu este făcută
de mâini omenești, casa Tatălui, cerurile noi, Noul Ierusalim,
patria cerească, o țară mai bună etc.
Despre aceste lucruri, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune
următoarele:
5. Raiul este un loc fizic. Isus a spus: „În casa Tatălui
Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă
duc să vă pregătesc un loc” (Ioan 14:2). El trebuie să fie un
loc fizic, căci acolo se află trupurile glorificate ale lui Enoh,
Ilie și al Domnului nostru Isus Hristos.
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6. Raiul este un loc foarte mare. Cea mai mare cetate
apărată de ziduri din antichitate avea mărimea de 24 km2.
Dar această măreață cetate cerească are 2400 km2 (Apocalipsa 21:16). Putem să considerăm aceasta ca un limbaj figurativ, dar ideea pe care ne-o transmite este că Raiul nu este
un loc izolat undeva, într-un colț ascuns al universului. El
este cel mai mare oraș, cea mai mare cetate construită vreodată, cea mai măreață țară despre care s-a auzit.
7. Raiul este un loc stabil. El are „temelii tari” (Evrei
11:10). Munții se vor topi, marea va arde, cerurile vor trece cu
mare zgomot, dar Raiul este la fel de stabil ca și tronul lui
Dumnezeu.
8. Chiar dacă nu știm foarte multe lucruri despre cum
va fi Raiul, totuși cunoaștem multe informații despre ce
anume nu va avea acces în Rai. „Nimic întinat nu va intra în
ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului. Nu va mai fi nimic
vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Acolo nu
va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă,
nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va
lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună!” (Apocalipsa 21:27;
22:3, 5, 15). Dumnezeu va șterge orice lacrimă de pe fețele
celor pe care îi iubește, și va îndepărta de la ei orice fel de
mustrare; nu va mai exista moartea, nici întristarea, nici
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plânsul, ori durerea (Isaia 25:8; Apocalipsa 7:17; 21:4). Nu
va mai exista niciun risc sau dificultate în calea părtășiei perfecte între sfinți, nu vor mai exista necazuri, frământări, care
adesea sunt comparate cu valurile spumegate ale mării.
9. Sfinții vor celebra în cer și vor fi înviorați acolo într-un
mod extraordinar. În Rai va exista un râu de apă vie din care
va putea să bea oricine (Apocalipsa 21:6). „Și mi-a arătat un
râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul
de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței
cetății, și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod, și dând rod în fiecare lună; și
frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor” (Apocalipsa 22:1-2).
10. Locuitorii cerurilor, ai cetății sfinte, vor fi atunci niște
oameni perfecți. Cetatea cerească, Noul Ierusalim, va fi formată din oamenii care au fost mântuiți din toate neamurile
(Apocalipsa 21:24). „Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui
din ceruri să piară unul măcar din acești micuți” (Matei
18:14). Acestora li se vor alătura îngerii aleși, heruvimii și serafimii (1 Timotei 5:21).
11. În Cer, oamenii vor crește foarte mult în înțelepciune.
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci,
vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi
cunoaște deplin” (1 Corinteni 13:12).
12. Atunci, biserica va fi peste măsură de glorioasă. „Fata
împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești;
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ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef, și urmată de fete,
însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei, și intră în casa împăratului” (Psalmii
45:13-15; comp. Efeseni 5:25-27). Toate acestea se potrivesc
foarte bine cu ceea ce apostolul Ioan a văzut – anume biserica
pregătită ca o mireasă pentru soțul ei – mireasa Mielului (Apocalipsa 21:2, 9).
13. Întreaga Scriptură ne prezintă starea finală a bisericii ca fiind admirabilă. „Zidul era zidit de iaspis, și cetatea
era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății
erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a
patra, de smaragd; a cincea de sardonix: a șasea, de sardiu;
a șaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea,
de ametist. Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.
Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie” (Apocalipsa
21:18-21). Multe alte lucruri pot fi adăugate în acest sens.
14. Nimic nu poate depăși părtășia binecuvântată a celor
răscumpărați cu Dumnezeu, în slavă. Ea este foarte prețioasă
chiar și aici pe pământ (1 Ioan 1:3), dar acolo „El va locui cu ei,
și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor. În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că
Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și Mielul, sunt Templul
ei” (Apocalipsa 21:3, 22).
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15. Există multe pasaje din Biblie care ne arată că Domnul
Isus Hristos va fi o Persoană proeminentă în Cer. El este Sursa
luminii, a vieții și bucuriei în acea lume binecuvântată. Există o
infinitate de sensuri în acea frază: „Cetatea n-are trebuință nici
de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui
Dumnezeu, și făclia ei este Mielul” (Apocalipsa 21:23; comp. Ioan
14:3; 17:24; Filipeni 1:23; 1 Ioan 3:2; 1 Petru 2:7). Fără prezența
Persoanei slăvite a Domnului și Mântuitorului nostru, nici un loc
nu ar fi Rai.
16. Copiii lui Dumnezeu nu sunt niște intruși curajoși în
această fericire cerească. Ei sunt oaspeți bine primiți. Ei nu se vor
afla acolo în ciuda adevărului și dreptății. Ei au „drept la copacul
vieții”, și astfel „intră pe porți în cetate” (Apocalipsa 22:14;
comp. Ioan 1:12; 1 Ioan 1:9; Romani 10:4; Efeseni 2:19, 21).
17. Acum este un moment potrivit ca fiecare dintre noi, inclusiv tu, cititorule, să ne punem următoarele întrebări: „Sunt eu
un creștin adevărat? Sunt eu pregătit pentru cer? Dacă mor astăzi, voi merge să fiu cu Isus?” Dacă ești al lui Hristos, atunci
trăiești în neprihănire. Te-a adus El la Dumnezeu? Ți-a schimbat
El inima? Te-a răscumpărat El din orice fel de nelegiuire, și te-a
curățat, făcându-te parte din poporul Lui special, zelos pentru
fapte bune? (Tit 2:14). „Voi însă nu mai sunteți pământești, ci
duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în
voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Romani
8:9). „Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri; dar dacă, prin
Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce
sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”
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(Romani 8:13-14). Orice alte persoane nu sunt decât niște pretinși credincioși, care se amăgesc în zadar.

31
IADUL
1. Credința în existența Iadului nu este limitată la creștini. Toate popoarele care au crezut în existența unei vieți
dincolo de această lume, au crezut și că există un loc de chin
pentru cei răi. Chiar dacă ar putea fi discutabil modul cum
popoarele păgâne au ajuns să aibă o astfel de învățătură,
creștinii o învață atât din Vechiul cât și din Noul Testament,
în care se găsesc suficiente argumente pentru a o susține.
2. Iadul este un loc fizic, fiindcă așa este el denumit: „loc
de chin” (Luca 16:28). El trebuie să fie un loc fizic, pentru că
Scriptura ne vorbește despre locuința celor răi, după ce trupurile lor vor fi înviate (Matei 5:29-30; 10:28; Luca 12:5). Cu
toate acestea, noi nu cunoaștem unde se află acest loc, și nici
nu ne-ar ajuta în vreun fel să știm. De-a lungul timpului, au
fost făcute multe speculații cu privire la locul unde se află
Iadul, și cu privire la felul cum arată el, care mai de care mai
ciudate, dar cred că cel mai înțelept ar fi să ne mărturisim
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ignoranța în această privință și să ne preocupăm mai degrabă să studiem cum să evităm acest loc de groază, decât să
ne străduim să descoperim unde se află el.
3. Toate expresiile folosite pentru a descrie acest loc îngrozitor și suferințele care sunt îndurate acolo, sunt foarte potrivite să ne umple conștiințele de groază. El este denumit o
închisoare (1 Petru 3:19; Apocalipsa 20:7) în care vor fi aruncați toți criminalii incorigibili. El mai este denumit și un adânc
– adâncul fără fund (Apocalipsa 20:3), iar aceia care cad în el
nu se mai ridică, ci se vor cufunda în el din ce în ce mai mult,
pe vecie. Iadul mai este denumit și întunericul de afară, unde
va fi plânsul și scrâșnirea dinților (Matei 8:12). Mai este caracterizat și ca negura întunericului, unde nu mai intră nicio
rază de lumină sau de speranță (Iuda 13). Iadul este moartea
a doua, fiind descris ca iazul care arde cu foc și pucioasă și
unde sunt chinuiți și îngroziți cei necredincioși, nelegiuiți, ucigașii, curvarii și vrăjitorii, idolatrii și toți mincinoșii (Apocalipsa 21:8). Iadul este și locul de chin (Luca 16:28) și evident
că aceasta nu sugerează cumva ideea ca acolo poate fi găsită
vreo mângâiere sau orice altceva care poate să aducă pace sufletului.
4. Toate pedepsele care sunt aduse asupra celor răi vor fi
îndreptățite. Una dintre cele mai îngrozitoare caracteristici
ale pedepsei care li se va da acolo va fi justețea ei perfectă.
Dacă cei răi ar putea cu adevărat să spună că ar fi fost tratați
incorect, acest lucru, fără îndoială, va conduce la micșorarea
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pedepsei lor, la îndulcirea chinurilor lor. Dar pentru că Dumnezeu este „un Dumnezeu credincios și fără nedreptate și El
este drept și curat” (Deuteronom 32:4), orice fel de argumente care ar putea indica lipsa de dreptate în judecata Lui
vor fi pe vecie respinse. Păcatul este un rău atât de mare încât el merită tot ceea ce Dumnezeu a avertizat cu privire la
el.
5. Cu toate acestea, Scriptura afirmă că vor exista diferite grade de pedeapsă pentru cei răi. Pentru cei care au auzit
cuvintele Lui și au continuat să păcătuiască, Hristos a spus
„De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru
Tir și Sidon decât pentru voi. De aceea, vă spun, că în ziua
judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru
tine” (Matei 11:22, 24; comp. Romani 2:12; Evrei 10:28-29).
6. Pedepsirea celor care vor muri în păcatele lor va fi veșnică. Așa ne învață atât Vechiul cât și Noul Testament: „Mulți
din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică” (Daniel 12:2). „Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei
neprihăniți vor merge în viața veșnică” (Matei 25:46). În
ambele versete, vedem că se folosește același cuvânt pentru
a exprima durata nesfârșită atât în ceea ce privește fericirea
și răsplătirea celor neprihăniți, cât și în ceea ce privește pedepsirea celor răi. Dacă nu se poate dovedi că pedepsirea păcătoșilor va fi veșnică, nu se poate dovedi nici că fericirea
celor neprihăniți va fi veșnică. Astfel, am putea să renunțăm
la orice fel de alte promisiuni și afirmații din Cuvântul lui

246

ESENȚA CREȘTINISMULUI

Dumnezeu. Dar, prin Pavel, Dumnezeu arată că cei răi vor fi
pedepsiți cu o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la
slava puterii Lui (2 Tesaloniceni 1:9). Referindu-se la anumiți oameni cu totul stricați, Iuda (nu Iscarioteanul) spune
că ei sunt „niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă
rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunerecului pentru vecie” (Iuda 13). Despre alții,
apostolul Ioan afirmă că „vor fi munciți zi și noapte în vecii
vecilor” (Apocalipsa 20:10). Este evident, iată, că acești termeni și aceste expresii declară fără putință de tăgadă că pedeapsa celor răi va fi fără sfârșit. Dwight afirma că, „expresia
tradusă adesea ca veșnic sau pe vecie, se găsește în Noul Testament în 18 situații. În 15 dintre acestea, ea este atribuită
gloriei, perfecțiunii, stăpânirii și laudei lui Dumnezeu. Întrun alt caz, ea este folosită cu privire la cei neprihăniți din
lumea viitoare (Apocalipsa 22:5). În alte două situații, se referă la suferințele oamenilor răi, iar în ultimul caz, se referă
la pedeapsa comună de care vor avea parte oamenii răi și
diavolii (Apocalipsa 19:3; 20:10)”.
7. Aceeași învățătură o primim și din alte pasaje care ne
vorbesc despre pedepsirea celor răi. Despre Iuda Iscarioteanul, Domnul nostru a spus: „Negreșit, Fiul omului Se duce
după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin
care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să
nu se fi născut!” (Matei 26:24; Marcu 14:21). Dacă Iuda ar fi
avut niște simple remușcări aici și dacă el ar avea parte doar
de o pedeapsă temporară în viața viitoare, și în final va avea
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acces la viața veșnică în slavă, atunci este ilogic ca Domnul
să fi spus că mai bine nu s-ar fi născut. Este clar, așadar, și
în acest caz, că nelegiuirea este urmată întotdeauna de
pierzarea veșnică.
8. Dar aceasta nu este totul. Mântuitorul nostru a arătat
că păcatul „împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în
veacul acesta, nici în cel viitor” (Matei 12:32). „Oricine va
huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac: ci
este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3:29). „Orișicui va
vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta; dar oricui va huli
împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta” (Luca 12:10). Nu
poate exista limbaj mai clar. Dacă un păcat nu poate fi iertat,
atunci păcătosul este pe veci sub condamnare și, bineînțeles,
el trebuie să suporte pedeapsa veșnică.
9. Vorbind despre condamnarea celor răi, Domnul nostru Isus Hristos a declarat că, în chinul lor, oameni răi vor
experimenta terori interminabile: „viermele lor nu moare, și
focul nu se stinge” (Marcu 9:44, 46, 48). Nu sunt aceste lucruri suficient de clare și îngrozitoare?
10. Scriptura afirmă: „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:2). Dacă
învățătura celor care spun că ar mai putea exista o altă șansă
în viața de apoi, atunci acest verset nu ar mai fi valabil, pentru că nu acesta ar fi momentul potrivit și nu aceasta ar fi
ziua mântuirii, ci oamenii ar putea avea o altă șansă după
moarte. Dar acest lucru este contrar Bibliei.
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11. Atunci când Isus Hristos a fost pe pământ, El a spus,
„vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan
9:4). Dacă ar fi să credem învățăturile unor eretici moderni,
atunci ar exista o mulțime de lucruri care ar putea fi făcute
în mormânt. Da, unii oameni ar trebui să lucreze în coșciugele lor multă vreme de acum înainte. Dar Scriptura contrazice ferm o astfel de învățătură.
12. Unii spun că Dumnezeu este prea bun pentru a-i trimite pe păcătoși în Iad pentru toată veșnicia. Dar un Dumnezeu care este prea bun pentru a face un astfel de lucru este,
fără îndoială, prea bun pentru a spune că l-ar face. Și El adesea a afirmat în repetate rânduri că într-adevăr îi va condamna la pedeapsă veșnică pe păcătoși. Cum poate îndrăzni
cineva să spună că El a afirmat lucruri pe care nu le va pune
în aplicare? Alții, în mod asemănător, își declară încrederea
lor în mila lui Dumnezeu – milă de care ei își bat joc acum și
pe care o abuzează. Se pare că ei au uitat cuvintele înfricoșătoare ale profetului evanghelic: „Când i se usucă ramurile,
sunt rupte; vin femeile, să le ardă. Căci acesta era un popor
fără pricepere; de aceea Cel ce l-a făcut n-a avut milă de el,
și Cel ce l-a întocmit nu l-a iertat” (Isaia 27:11), sau pe cele
ale apostolului: „judecata este fără milă pentru cel ce n-a
avut milă” (Iacov 2:13).

32
CONCLUZII
1. Trăim într-o perioadă deosebită din istoria lumii. Având
o comoară atât de mare precum Cuvântul lui Dumnezeu, este
o dovadă de înțelepciune să ne punem priceperea să îl studiem
și să îl răspândim pentru a sluji și spre binele altor persoane.
Dacă editurile creștine și societățile biblice nu merită sprijinul
nostru, atunci nimic altceva nu îl merită. Dr. Johnson a spus
cândva: „dacă ascultarea de voia lui Dumnezeu este un lucru
necesar pentru ca noi să fim fericiți, și cunoașterea voii Lui este
necesară pentru a putea fi ascultători, nu știu cum ar putea cineva să își iubească aproapele ca pe sine însuși în condițiile în
care nu s-ar informa cu privire la voia lui Dumnezeu, sau ar
amâna acest lucru. Acela care continuă în mod voluntar, în
mod voit, în ignoranță, se face vinovat de toate roadele ignoranței, la fel cum ar fi vinovat de eșuarea navelor acela care ar
stinge lumina farului din port”. Să „ținem sus Cuvântul vieții”
(Filipeni 2:16).
2. Toți oamenii să ia aminte la pericolul învățăturilor false.
Acestea sunt atrăgătoare și ispititoare atât pentru bătrâni cât
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și pentru tineri, pentru învățați și pentru cei simpli. Vrăjmașii
adevărului sunt plini de viclenie. Ei se laudă, se flatează, sunt
lipsiți de milă și plini de dorința de a-i amăgi pe alții.
3. Păcatul este un lucru îngrozitor. Niciun om înțelept nu
ar trebui să se joace cu el sau să îl considere un lucru banal.
Roadele lui sunt amărăciunea și moartea. Dacă oamenii vor
să evite chinurile veșnice, atunci tot ceea ce putem să facem
este să îi chemăm să se pocăiască, și astfel să învețe să înceteze să facă răul, făcând în schimb binele.
4. Lucrarea lui Hristos este peste măsură de glorioasă. El
mântuiește pe oameni din păcate, El îi salvează pe cei care
cred în El de la mânia veșnică. El ne mântuiește de la Iadul
fără sfârșit.
5. Faptul că ni se permite să trăim într-o țară liberă, unde
putem auzi chemarea Evangheliei și unde știm că rugăciunile
din inimă pot să ajungă la Tatăl, este o dovadă a marii îndurări
a lui Dumnezeu. Dar, în curând, situația va fi diferită, odată ce
Stăpânul casei Se va ridica și va închide ușa (Luca 13:23-28).
6. Nu există o așteptare mai întunecată sau mai înfricoșătoare decât cea a oamenilor care nu vor să se pocăiască. O,
dacă ei ar fi înțelepți!


„Duhul și Mireasa zic: ‚Vino!’ Și cine aude, să zică:
‚Vino!’ Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea,
să ia apa vieții fără plată!”
Apocalipsa 22:17
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