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Prefaţă
Puţine cărţi au avut o distribuire mai largă sau au exercitat o in-

fluenţă mai mare în ridicarea omenirii decât „Calea către Hristos”. În 
nenumărate ediţii, acest mic volum a fost tipărit în peste 70 de limbi 
inspirând sute de mii de bărbaţi şi femei din toată lumea mii de oa-
meni care locuiesc chiar în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. De 
la apariţia primei ediţii în 1892, editorii au fost chemaţi s-o tipărească 
în repetate rânduri pentru a ieşi în întâmpinarea cererilor venite din 
partea publicului cititor.

Autoarea acestei lucrări, Ellen G. White (1827-1915), a fost un vorbitor 
şi scriitor religios binecunoscut pe trei continente. Născută aproape de 
Portland Maine, şi-a petrecut prima parte a vieţii în statele Noii Anglii 
şi apoi călătoriile şi lucrările ei au condus-o spre zonele centrale şi de 
vest ale Statelor Unite.

Perioada dintre 1885 şi 1887 i-a consacrată unei intense activităţi 
desfăşurate în principalele ţări ale Europei, unde s-a adresat adesea  unui 
larg auditoriu şi şi-a continuat scrierile. După aceea şi-a petrecut nouă 
ani activi în Australia şi Noua Zeelandă. Din pana sa au ieşit patruzeci şi 
cinci de volume, mai mari sau mai mici, în domeniile teologiei, educaţiei, 
sănătăţii, ale vieţii de familie şi ale creştinismului practic, câteva fiind 
publicate în peste un milion de exemplare. Dintre toate acestea, „Calea 
către Hristos” este cea mai populară şi mai citită. 

Titlul cărţii îi defineşte misiunea. Aceasta este de a-l îndruma pe 
cititor la Isus Hristos, ca singurul care este în stare să satisfacă nevoile 
sufletului. Ea îndreaptă paşii celor şovăielnici şi care se îndoiesc pe calea 
păcii. Ea îl conduce pe cel care caută dreptatea şi integritatea caracterului, 
pas cu pas, de-a lungul căii vieţuirii creştine, la acea experienţă în care să 
poată afla plinătatea binecuvântării care constă în supunerea eului. Ea îi 
descoperă secretul biruinţei desluşind simplitatea harului mântuitor şi 
puterea păstrătoare a marelui Prieten al omenirii. Iacov, în veziunea sa, 
atunci când apăsat de teama că păcatul Său l-a despărţit de Dumnezeu 
s-a lăsat jos să doarmă, „a visat şi a văzut o scară al cărei capăt era pe pământ 
şi al cărei vârf ajungea până la ceruri”. Legătura dintre pământ şi cer i-a fost 
descoperită astfel şi călătorului i-au fost adresate cuvinte de mângâiere 
şi speranţă de către Acela care stătea în vârful scării. Dorinţa sinceră a 
editorilor este ca această viziune cerească să se repete cu cât mai mulţi, 
când citesc această prezentare a căii ce duce la viaţă.

       Editorii



Iubirea lui Dumnezeu  
faţă de om

Natura şi revelaţia mărturisesc deopotrivă despre dragostea lui Dumne-
zeu. Tatăl nostru ceresc este izvorul vieţii, al înţelepciunii şi bucuriei. 
Priviţi la lucrurile minunate şi frumoase din natură! Gândiţi-vă la 

minunata lor adaptare nu numai la nevoile şi fericirea omului, ci la ale tuturor 
creaturilor! Lumina soarelui şi ploaia care înveselesc şi reîmprospătează pămân-
tul, dealurile, mările şi câmpiile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului. 
Dumnezeu este Acela care are grijă de nevoile zilnice ale tuturor făpturilor Sale. 
În cuvinte frumoase psalmistul spune:

  „Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,
  şi Tu le dai hrana la vreme.
  Îţi deschizi mâna
  şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.” 
      (Ps. 145:15-16).
Dumnezeu l-a făcut pe om cu desăvârşire sfânt şi fericit; iar pământul, aşa 

minunat cum a ieşit din mâna Creatorului, nu purta nici o urmă de decădere sau 
umbră de blestem. Călcarea legii lui Dumnezeu - legea iubirii - este aceea care 
a adus nenorocire şi moarte. Şi totuşi, chiar şi în mijlocul suferinţei care rezultă 
din păcat este descoperită dragostea lui Dumnezeu. Este scris că Dumnezeu a 
blestemat pământul din cauza omului. (Genesa 3:17). Spinii şi pălămida - difi-
cultăţile şi încercările care au făcut ca viaţa lui să fie plină de trudă şi griji - au 
fost rânduite însă spre binele său, ca o parte a disciplinei necesare în planul lui 
Dumnezeu pentru ridicarea păcătosului din ruina şi degradarea adusă de păcat. 
Lumea, deşi decăzută, nu este toată numai necaz şi mizerie. Chiar şi în natură 
se află solii de nădejde şi mângâiere. Mărăcinii sunt plini de flori, iar spinii sunt 
acoperiţi de trandafiri.

„Dumnezeu este iubire” este scris pe fiecare boboc de floare ce stă să se 
deschidă, pe fiecare fir de iarbă ce răsare. Păsărelele încântătoare care fac să 
răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, florile atât de delicat colorate care în 
desăvârşirea lor înmiresmează aerul, copacii falnici ai pădurii cu bogatul lor 
frunziş de un verde viu - toate mărturisesc despre grija părintească şi iubitoare 
a Dumnezeului nostru şi despre dorinţa Sa de a-i face pe copiii Săi fericiţi.

Cuvântul lui Dumnezeu descoperă caracterul Său. El Însuşi Şi-a făcut cunos-
cută iubirea şi mila Sa infinită. Când Moise s-a rugat: „Arată-mi slava Ta”, Domnul 



Credinţa şi primirea

Pe măsură ce conştiinţa ţi-a fost înviorată prin lucrarea  
Duhului Sfânt, începi să înţelegi ceva din răutatea, puterea, 
vinovăţia şi mizeria păcatului; aceasta te determină să priveşti 

la el cu scârbă. Simţi atunci că păcatul este acela care te-a despărţit de 
Dumnezeu şi că eşti rob al puterii răului. Cu cât te zbaţi mai mult ca să 
scapi, cu atât mai mult îţi dai seama de neputinţa ta. Aceasta înseamnă 
că motivele faptelor tale sunt necurate, inima este rea. Înţelegi că viaţa 
ţi-a fost plină de egoism şi păcat. Doreşti însă din toată inima să fii iertat, 
să fii curăţit, eliberat. Armonia cu Dumnezeu, asemănarea cu El - ce poţi 
face oare pentru a le obţine?

Ceea ce îţi trebuie însă este pacea - iertarea, pacea şi iubirea ceru-
lui în suflet. Banii nu o pot cumpăra, mintea nu o poate procura, iar 
înţelepciunea nu poate ajunge până la ea; prin propriile tale eforturi 
nu vei putea niciodată nădăjdui s-o obţii. Dar Dumnezeu ţi-o oferă în 
dar, “fără bani şi fără plată.” (Isaia 55:1). Depinde numai de tine dacă vei 
dori să întinzi doar mâna şi s-o prinzi. Domnul spune: „De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, 
se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18). „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un 
duh nou.” (Ezechiel 36:26).

Ţi-ai mărturisit păcatele şi te-ai hotărât să le îndepărtezi din inima 
ta. Te-ai hotărât să te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi acum la El 
şi roagă-L să te spele de păcate şi să-ţi dea o inimă nouă. Apoi crede că 
El face acest lucru, pentru că a făgăduit. Aceasta este lecţia pe care Dom-
nul Hristos a dat-o când a fost pe pământ, şi anume, că orice dar pe care 
Dumnezeu ni-l făgăduieşte trebuie să credem că îl vom primi cu adevărat 
şi este al nostru. Domnul Hristos a vindecat pe oameni de boli atunci când 
ei au avut credinţă în puterea Lui. El i-a ajutat în lucrurile pe care ei le 
puteau vedea, le-a inspirat astfel încredere în El cu privire la lucrurile pe 
care nu le puteau vedea - conducându-i să creadă în puterea Sa de a ierta 
păcatele. Acest lucru este foarte clar exprimat cu ocazia vindecării slăbă-
nogului: „Dar ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, 
- ‘Scoală-te’, a zis El slăbănogului, ‘ridică-ţi patul şi du-te acasă’.” (Matei 9:6). 
De asemenea, apostolul Ioan, vorbind despre minunile Domnului, spune: 
„Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţă în numele Lui.” (Ioan 20:31).



Creşterea în Hristos

Schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu  este numită 
în Biblie naştere. Ea mai este comparată şi cu încolţirea seminţei bune 
semănate de gospodar. Tot la fel cei ce sunt cu adevărat convertiţi la 

Hristos sunt „ca nişte prunci născuţi de curând”, care trebuie să crească „în 
toate privinţele, ca să ajungem la Cel care este Capul, Hristos” (1 Petru 2:2; Efeseni 
4:15). Asemenea seminţei bune semănate în ţarină, ei trebuie să crească şi să 
aducă roade. Isaia spune că ei vor fi numiţi „terebinţi ai neprihănirii, un sad al 
Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” (Isaia 61:3). În acest fel se iau ilustra-
ţii din viaţa naturală, ca să ne ajute la o mai bună înţelegere a adevărurilor 
ascunse ale vieţii spirituale.

Toată înţelepciunea şi iscusinţa omului nu sunt în stare să dea viaţă nici 
chiar celui mai mic lucru din natură. Numai prin viaţa pe care o dă Dumne-
zeu pot trăi plantele şi animalele. Tot astfel, numai prin viaţa care vine de la 
Dumnezeu poate lua fiinţă viaţa spirituală în inimile oamenilor. Numai cine 
este născut „de sus” (Ioan 3:3), poate deveni părtaş al vieţii pe care Domnul 
Hristos a venit s-o dea.

Aşa cum este cu viaţa, tot la fel este şi cu creşterea. Dumnezeu este Acela 
care preface mugurul în floare şi floarea în fruct. Prin puterea Lui se dezvoltă 
sămânţa, „întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic” (Marcu 4:28), 
iar profetul Osea spunea despre poporul Israel că „va înflori asemenea crinului,” 
„vor da viaţă grâului şi vor înflori ca via.” (Osea 14:5, 7). Domnul Hristos ne în-
deamnă să ne uităm „cu băgare de seamă cum cresc crinii.” (Luca 12:27). Plantele 
şi florile nu cresc prin propria lor grijă, prin eforturile şi preocuparea lor, ci 
primind ceea ce a prevăzut Dumnezeu ca fiind necesar pentru creşterea şi viaţa 
lor. Copilul nu poate prin propria lui putere şi grijă, să adauge nimic la statura 
lui. Nici tu nu poţi, prin grija şi eforturile tale, să obţii creşterea spirituală. 
Planta şi copilul cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător 
cele necesare pentru viaţă - aer, lumina soarelui şi hrană. Ceea ce reprezintă 
aceste daruri ale naturii pentru animale şi plante, este Hristos pentru aceia 
„care se încred în El”. El este „lumina ta pe vecie,” „un soare şi un scut.” (Isaia 60:19, 
Psalmii 84:11). El va fi „ca roua pentru Israel”. El „va fi ca o ploaie repede, care udă 
câmpul.” (Osea 14:5; Psalmii 72:6). El este Apa vie, „Pâinea lui Dumnezeu ... care 
se pogoară din cer şi dă lumii viaţă.” (Ioan 6:33).

În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a cuprins lumea întreagă cu o 
atmosferă de har, tot aşa de reală ca şi aerul care înconjoară globul pământesc. 



Cunoaşterea de Dumnezeu

Multe sunt căile prin care Dumnezeu caută să ni Se facă cunoscut şi 
să ne aducă astfel în comuniune cu El. Natura vorbeşte fără încetare 
simţurilor noastre. Inima care se deschide larg va fi impresionată 

de dragostea şi slava lui Dumnezeu, aşa cum sunt ele descoperite în lucrările 
mâinilor Sale. Urechea care se pleacă să asculte poate auzi şi înţelege cele ce 
Dumnezeu ne transmite prin lucrurile din natură. Câmpiile cele verzi, arborii 
cei înalţi, mugurii şi florile, norii cei trecători, picurii de ploaie, murmurul 
pâraielor, strălucirea bolţii cereşti - toate acestea vorbesc inimilor noastre şi ne 
invită să-L cunoaştem pe Cel care a făcut toate aceste lucruri.

Mântuitorul nostru lega preţioasele Sale învăţături de lucrurile din natu-
ră. Copacii, păsările, florile din văi, dealurile, cerul şi lacurile frumoase, ca şi 
întâmplările şi împrejurările vieţii de fiecare zi, toate erau puse în legătură cu 
cuvântul adevărului pentru ca astfel învăţăturile Sale să poată fi mereu vii în 
minte, chiar în mijlocul grijilor şi preocupărilor vieţii de trudă a omului.

Dumnezeu ar dori ca fiii Săi să aprecieze lucrările Sale şi să-şi găsească 
plăcerea în frumuseţea simplă şi liniştitoare cu care El a împodobit căminul 
nostru pământesc. El este un iubitor al frumosului şi, mai presus de orice atracţie 
exterioară, iubeşte frumuseţea caracterului. El ar dori ca noi să cultivăm curăţia 
şi simplitatea, acest farmec tăcut al florilor.

Dacă vom voi să ascultăm, atunci lucrările create de Dumnezeu ne vor învăţa 
lecţii preţioase de ascultare şi încredere. De la stele care în drumul lor fără urme 
prin spaţiu îşi urmează de veacuri cursul rânduit lor până la cel mai mic atom, 
toate lucrurile din natură ascultă de voinţa Creatorului. Iar Dumnezeu Se îngri-
jeşte de toate şi susţine tot ceea ce El a creat. Acela care susţine lumile nenumărate 
în imensitatea spaţiului Se îngrijeşte în acelaşi timp, de nevoile vrăbiuţei care-şi 
ciripeşte fără teamă modestul ei cântec. Când oamenii pornesc la istovitoarea lor 
muncă zilnică, ca şi atunci când se pleacă în rugăciune, când se culcă seara sau 
când se scoală dimineaţa, când cel bogat benchetuieşte în palatul său sau când cel 
sărac îşi strânge copiii în jurul mesei lui sărăcăcioase, şi unii şi alţii sunt în atenţia 
veghetoare a Tatălui nostru ceresc. Nu se varsă nici o lacrimă fără ca Dumnezeu 
să fi luat cunoştinţă de ea. Nu există zâmbet pe care El să nu-l fi văzut.

Dacă noi am crede acestea pe deplin, atunci toate îngrijorările noastre ne-
întemeiate ar dispărea. Viaţa noastră n-ar mai fi plină de dezamăgiri, aşa cum 
este acum; căci orice lucru, mare sau mic, ar fi aşezat în mâinile lui Dumnezeu 
care nu este nici pus în încurcătură de mulţimea grijilor şi nici copleşit de 
greutatea lor. Ne-am bucura atunci de o pace sufletească de care mulţi au fost 
străini multă vreme.



Privilegiul rugăciunii

Dumnezeu ne vorbeşte prin natură şi revelaţie, prin providenţa 
Sa şi prin influenţa Duhului Său Sfânt. Dar toate acestea nu 
sunt suficiente. Şi noi trebuie să ne vărsăm inimile înaintea 

Lui. Pentru a avea viaţă spirituală şi putere, trebuie să avem o legătură 
continuă şi personală cu Tatăl nostru ceresc. Inimile noastre pot fi atrase 
spre El; putem medita la lucrările Sale, la mila Sa, la binecuvântările 
Sale; dar toate acestea nu înseamnă a avea comuniune cu Dumnezeu 
în adevăratul sens al cuvântului. Pentru a avea comuniune cu Dum-
nezeu, noi trebuie să avem să-I spunem ceva cu privire la viaţa noastră 
de fiecare zi.

Rugăciunea este deschiderea inimii noastre către Dumnezeu, ca unui 
prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu 
cu privire la persoana noastră, la cine suntem noi, ci pentru ca să putem 
fi capabili să-L primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci 
ne înalţă pe noi la El.

Când Domnul Hristos a fost pe pământ, El i-a învăţat pe ucenici cum să 
se roage. El i-a sfătuit să prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu 
şi să arunce toată grija lor asupra Lui. Asigurarea pe care El le-a dat-o, 
că cererile lor vor fi ascultate, este, de asemenea, şi asigurarea noastră.

Însuşi Domnul Hristos în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga 
foarte des. Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile şi slăbiciunile 
noastre şi, făcând astfel, El a devenit un rugător, un petiţionar zelos ce 
căuta să primească de la Tatăl Său energii noi, ca să fie pregătit pentru 
împlinirea datoriei şi pentru a face faţă încercărilor. În toate lucrurile El 
este exemplul nostru. În necazurile noastre El este asemenea unui frate 
“care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi”; dar, fiind fără păcat, fiinţa 
Sa se dădea înapoi cu dezgust de la tot ceea ce era rău. Într-o lume plină 
de păcat, El a trecut prin lupte şi chinuri sufleteşti. Natura Sa omeneas-
că făcea ca rugăciunea să devină o necesitate şi un privilegiu. El găsea 
mângâiere şi bucurie în comuniunea cu Tatăl Său. Dacă Mântuitorul 
lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simţit nevoia rugăciunii, cu cât mai mult 
trebuie să simtă fiinţele muritoare, slabe şi păcătoase nevoia de rugăciune 
continuă şi stăruitoare.



Ce să facem cu îndoiala

Mulţi, îndeosebi aceia care sunt la începutul vieţii de  
creştin, sunt adesea tulburaţi de unele îndoieli. În Sfânta 
Scriptură se află multe lucruri pe care ei nu le pot explica sau 

înţelege, iar Satana se serveşte de aceste lucruri ca să zdruncine credinţa 
lor în Scriptură ca descoperire a lui Dumnezeu. Ei se întreabă: „Cum pot 
eu cunoaşte care este calea cea dreaptă? Dacă în adevăr Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu, cum pot să mă eliberez de aceste îndoieli şi nedumeriri?”

Dumnezeu niciodată nu ne cere să credem fără să ne dea suficiente 
dovezi pe care să ne întemeiem credinţa noastră. Existenţa Sa, caracterul 
Său, adevărul Cuvântului Său - toate acestea sunt întemeiate pe dovezi 
care apelează la raţiunea noastră, iar dovezile acestea sunt din abunden-
ţă. Cu toate acestea, Dumnezeu n-a exclus posibilitatea îndoielii. Credinţa 
noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi şi nu pe demonstraţii. Aceia 
care doresc să se îndoiască vor avea prilej, în timp ce aceia care în mod 
sincer doresc să cunoască adevărul vor găsi o mulţime de dovezi pe care 
să-şi întemeieze credinţa.

Este imposibil pentru o minte mărginită să înţeleagă pe deplin 
caracterul lucrărilor Celui Infinit. Pentru inteligenţa cea mai ascuţită, 
pentru mintea cea mai cultivată, Cel Prea Înalt trebuie să rămână tot-
deauna învăluit în taină. „Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui 
Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic? 
Cât cerurile-i de înaltă; ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor; ce 
poţi şti?” (Iov 11:7, 8).

Apostolul Pavel exclamă uimit: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi 
ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţe-
lese sunt căile Lui”. (Romani 11:33). Dar, deşi „norii şi negura Îl înconjoară, 
dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie”. (Psalmii 97:2). 
Modul în care El Se comportă cu noi, precum şi motivele care-L deter-
mină la aceasta pot fi înţelese atât cât este necesar ca să putem discerne 
mila şi iubirea Sa nemărginită, unită cu puterea Lui nespus de mare. 
Din planurile Lui noi putem înţelege atât cât este spre binele nostru să 
ştim; dar dincolo de aceasta, noi trebuie să ne încredem totuşi în braţul 
Celui Atotputernic şi în inima Lui care este plină de iubire.

Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului divinului său 
Autor, cuprinde taine care niciodată nu vor putea fi pe deplin înţelese 



Bucuria în Domnul

Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie reprezentanţi ai  
Domnului Hristos, pentru a înfăţişa tuturor bunătatea şi mila 
lui Dumnezeu. După cum Domnul Hristos ne-a descoperit ade-

văratul caracter al Tatălui, tot astfel şi noi trebuie să-L descoperim pe 
Domnul Hristos unei lumi care nu cunoaşte iubirea Lui plină de milă şi 
bunătate. „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume”, spunea Domnul Hristos, 
„aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume”. „Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie 
în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis”. (Ioan 17:18, 
23). Apostolul Pavel spune ucenicilor Domnului Hristos: „Voi sunteţi 
arătaţi ca fiind epistola lui Hristos ... cunoscută şi citită de toţi oamenii” (2 
Corinteni 3:3, 2). Prin fiecare dintre copiii Săi, Domnul Hristos trimite 
câte o epistolă lumii. Dacă eşti urmaş al Domnului Hristos, atunci prin 
tine El trimite o epistolă familiei, localităţii şi străzii unde locuieşti. 
Domnul Hristos locuind în tine doreşte să vorbească inimilor acelora 
care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns 
să audă vocea Lui care le vorbeşte de pe paginile ei; poate ei nu văd 
dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar dacă eşti un 
adevărat reprezentant al Domnului Hristos, atunci este posibil ca prin 
tine ei să poată fi conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie 
câştigaţi ca să-L iubească şi să-I slujească.

Creştinii sunt puşi ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei 
trebuie să reflecte lumii lumina pe care o primesc de la Hristos. Viaţa 
şi caracterul lor trebuie să fie astfel încât prin ei şi alţii să ajungă să aibă 
o concepţie dreaptă despre Hristos şi lucrarea Sa.

Dacă noi reprezentăm cum se cuvine pe Hristos, atunci vom 
face ca slujirea Sa să apară cât mai atrăgătoare, cum, de fapt, şi este. 
Creştinii care adună întunecime şi tristeţe în sufletele lor şi care 
murmură şi se plâng dau celorlalţi o falsă înfăţişare a lui Dumnezeu 
şi a vieţii creştine. Ei lasă impresia că Dumnezeu nu are plăcere să-i 
vadă fericiţi pe copiii Săi şi prin aceasta dau o mărturie falsă despre 
Tatăl nostru ceresc.

Satana tresaltă de bucurie atunci când poate duce pe copiii lui 
Dumnezeu la necredinţă şi descurajare. El găseşte plăcere în a vedea 
că am ajuns să nu ne mai încredem în Dumnezeu şi să ne îndoim de 
bunăvoinţa şi puterea Lui de a ne mântui. Celui rău îi face plăcere atunci 
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