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„Dacă am fi îmbrăcați cu armătura cerească, am vedea 
că asalturile vrăjmașului 

nu vor avea putere asupra noastră.” 
Review and Herald, 25 mai 1905.
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Mulțumiri
O PARTE

 DIN ISTORIA ACESTEI CĂRȚI

Pregătirea unei cărți poate fi comparată cu o perioadă de 
sarcină (graviditate) care începe în momentul concepției 
și merge până la nașterea copilului. Îngrijirea unei gravide 

necesită atenția diverșilor specialiști: obstreticieni, ginecologi, 
pediatri, asistenți, funcționari ai spitalului, pe lângă multe alte 
sfaturi de la părinți experimentați, unchi, mătuși, prieteni etc. Cu 
toate acestea unii copii se nasc prematur și au nevoie de o atenție 
specială a profesioniștilor din domeniu. 

Proiectul cărții Conflict și Biruință a început în ziua de 25 
martie a acestui an, după o reuniune a antreprenorilor reformiști 
realizată în Sao Paulo, Brazilia. Doi colaboratori foarte apropiați 
Sandra Valquiria, fiica noastră și Marcos Pedrazas, nepotul nostru, 
au avut ideea de a pregăti o broșură cu caracter evanghelistic, cu 
solia salvării, accesibilă marelui public. 

În ziua urmăoare Sandra mi-a comunicat sugestia prin telefon 
și am început proiectul acestei cărți. Curând Rodney Martins, 
prieten și antreprenor, a îmbrățișat proiectul și a început să 
lucreze cu mintea și brațele. Suzana Martins, soția lui, s-a oferit 
să ne ajute la corectura textului. 

Romulo Borges a examinat manuscrisul, a aranjat publicația, 
a contactat tehnoredactori, graficieni, a comparat costurile etc. 

În timpul pregătirii acestei lucrări am vizitat Portugalia, 
România și Anglia, neavând totdeauna posibilitatea de 
comunicare, ceea ce făcea dificilă derularea proiectului. Dar unde 
a fost posbil am folosit mijloacele tehnicii moderne, în special 
internetul, ceea ce m-a ajutat la o interacțiune cu colaboratorii, 
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în ciuda distanțelor mari ce ne despărțeau, cum ar fi Curitiba, 
Uberlandia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Roanoke (Virginia, SUA). 

Și timpul pentru a lucra la proiect? Practic toți colaboratorii 
acestei lucrări sunt persoane foarte ocupate, sacrificând ore 
din noapte, de dimineață, folosind timp între un zbor și altul în 
aeroporturi, pentru executarea lucrării.  

În acest timp la grupul nostru s-au adăugat alți colaboratori: 
Andre Devai, Elsa Burec, Alfons Balbach, Marcos Pedrazas. 
Toți aceștia au citit cu răbdare manuscrisul și au dat sugestii 
valoroase pentru a face lectura mai clară și accesibilă publicului 
neoboșnuit cu limbajul nostru biblic. Danilo Rodrigues și-a oferit 
talentul pentru a ilustra și tehnoredacta cartea, iar Eber Veras, 
prin vocea și efortul lui a făcut posibilă realizarea variantei audio 
a acestei lucrări. Remarcăm, de asemenea, ca un ajutor de valoare 
pe doi tineri colaboratori: Franck Vitorassi și Johnathan Santos, 
responsabili pentru crearea sintezei cărții în formă de slide-uri. 

Nu pot să nu menționez pe soția mea, Alexandrina, care, pe 
durata întregului proiect, a contribuit cu sugestiile sale mature 
și experimentate. 

Mai presus de toate mulțumim Marelui Dumnezeu și Spiritului 
Său Sfânt, izvor de inspirație pentru orice lucrare bună, care 
vizează salvarea acelora care au fost cumpărați pe crucea de la 
Calvar, prin sacrificiul Domnului și Mântuitorului nostru, Isus 
Hristos. 

Divinității să fie atribuită toată gloria!

Davi Paes Silva
Roanoke, Virginia, 20 mai 2012



Prefață

Îl cunosc pe pastorul Davi Paes Silva de mult timp. Încă de 
copil mi-am dat seama că predicile lui se caracterizau printr-o 
notă distinctivă. Totdeauna erau îndreptate către Isus Hristos 

și lucrarea Lui salvatoare în favoarea umanității. Uneori eu mă 
întrebam: „De ce aceste predici vorbesc atât despre Isus?”

Cu trecerea anilor, după studierea îndeaproape a diferitelor 
doctrine biblice, am ajuns la concluzia că pastorul Davi avea 
dreptate. Toată Biblia indică spre Isus. Hristos este centrul în jurul 
căruia gravitează toate învățăturile. Înțelegerea separată a unei 
doctrine conduce la formalism. Omul care nu-și centralizează 
credința în Hristos pune accent excesiv pe forme, căzând într-o 
religie lipsită de sens; dar credinciosul care-și fundamentează 
credința sa în Isus, înțelege doctrinele biblice și are plăcere să 
le pună în practică. Viața creștină fără Isus este imposibilă; viața 
creștină cu Isus este plăcută și plină de sens. 

A depinde de Isus este vital în conflictul dintre bine și rău. 
Trăim în centrul unei bătălii care durează deja de milenii. 
Războiul spiritual este cadrul în interiorul căruia se derulează 
scenele istoriei umanității. Toate acțiunile și gândurile decurg din 
influența uneia din forțele spirituale în luptă. Scena conflictului 
este mintea. Neutralitatea nu este posibilă: se câștigă sau se 
pierde. Fără Isus distrugerea este inevitabilă; cu Isus biruința 
este sigură. 

Lucrarea de față vă va ajuta să descoperiți calea către biruință 
în bătălia spirituală. Biruința poate fi obținută, totuși niciodată 
prin puterea umană. Secretul constă în a face uz de fantasticul 
arsenal pe care Hristos îl pune la dispoziție în Cuvântul Său. 
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Versetele 14-18 din capitolul 6 al epistolei lui Pavel către 
Efeseni enumeră șapte arme de înalt calibru, care compun 
armura soldatului creștin. Armele sunt disponibile pentru toți, 
gata de a fi folosite. Cu privire la fiecare din ele autorul vorbește 
într-un mod direct și obiectiv. 

Temele sunt abordate într-o manieră sistematică, începând 
din perspectiva biblică, continuând cu principiul potrivit căruia 
Biblia este cel mai bun interpret al ei. Cea mai mare parte dintre 
punctele prezentate se bazează pe toată analiza pe care scripturile 
o fac cu privire la ele. Concluziile acestei analize reflectă un clar 
„așa zice Domnul”. 

Conținutul lucrării este didactic și în același timp profund, 
prezentat în limbaj simplu și adecvat pentru cititorul care are 
plăcere în a se hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. 

Scopul prezentei cărți nu este doar de a mări cunoștințele 
tale, ci în principal de a transforma viața ta, ajutându-te să obții 
biruința în conflictul dintre bine și rău. 

Lectură plăcută!

Marcos Pedrazas



Introducere

„Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a 
Domnului.” (Proverbele 21:31).

De când Lucifer, „luceafărul de dimineață”, s-a răsculat 
contra autorității divine, s-au dezvoltat două clase de 
ființe create în Universul lui Dumnezeu: loiali și neloiali. 

După o lungă perioadă, Dumnezeu a hotărât să-l expulzeze pe 
Satan (adversarul) și simpatizanții lui din cer.

Profetul Ioan, autorul cărții Apocalipsa, descrie astfel drama 
începută ca urmare a rebeliunii lui Lucifer și expulzării sale:

„Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat 
cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au 
putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel 
mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care 
înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună 
cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas 
tare, care zicea: ,,Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția 
Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui; pentru 
că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea 
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin 
sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au 
iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă, ceruri, 
și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare! Căci 
diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă 
știe că are puțină vreme.” (Apocalipsa 12:7-12).



12    ̶  Conflict și biruință           

După îndepărtarea sa din curțile cerești, Satan a adus 
cu el pe Pământ răzvrătirea contra înțelepciunii și dreptei 
guvernări a lui Dumnezeu. Prin supunerea lui Adam și Eva 
controlului inamicului, toți descendenții lor au fost implicați 
în acest conflict între bine și rău, între păcat și dreptate.

Nu este scopul nostru, în această broșură, să discutăm 
despre marea bătălie care și-a avut începutul în al treilea 
cer și care deja se extinde de mai bine de șase mii de ani pe 
planeta noastră. Vrem doar să indicăm mijloacele prezentate 
în Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca toți cei care se înrolează 
în armata divină să fie biruitori în acest conflict extraordinar.

Trebuie să fim conștienți că bătălia, realmente, nu 
este a noastră, ci a Domnului. Trebuie să recunoaștem că 
arhivrăjmașul nostru este de fapt mult mai puternic decât noi 
și că, după căderea ființei umane în Eden, doar Domnul Isus 
are puterea necesară pentru a înfrânge vicleanul adversar. Și 
această putere El o pune la dispoziția fiecărui urmaș al Său. Un 
proverb chinez spune: „Dacă vrăjmașul tău este mai puternic 
decât tine, aliază-te cu el.” Este o logică. Totuși, în cazul nostru 
nu funcționează, deoarece Prietenul nostru, Domnul Isus, este 
infinit mai puternic decât vrăjmașul nostru. Dacă ne unim cu 
Prietenul nostru, nu trebuie să ne temem de inamic. 

În cele șapte scrisori trimise de Isus bisericilor din Asia 
Mică, reprezentând șapte perioade ale bisericii lui Dumnezeu 
pe pământ, făgăduințele sunt adresate învingătorilor:

1.  „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, 
care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7).

2.  „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua 
moarte.” (Apocalipsa 2:11).

3.  „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă 
și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris 
un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l 
primește.” (Apocalipsa 2:17).

4.  „Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările 
Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un 
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toiag de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am 
primit și Eu putere de la Tatăl Meu. Și-i voi da luceafărul 
de dimineață.” (Apocalipsa 2:26-28).

5.  „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).

6.  „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul 
Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară din el. Voi 
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății 
Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare 
din cer de la Dumnezeul Meu și Numele Meu cel nou.” 
(Apocalipsa 3:12).

7.  „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu 
de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl 
Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21).

Aici avem șapte făgăduințe al căror conținut merită să-l 
păstrăm în memorie. Biruitorul va avea dreptul:

1. De a lua parte veșnic la pomul vieții care este în raiul lui 
Dumnezeu; 
2. De a trăi veșnic în compania lui Hristos și a tuturor 
componenților Divinității, a îngerilor care niciodată nu au 
păcătuit, a tuturor celor mântuiți de la începutul lumii până 
la ultimul suflet mântuit prin sângele Mielului și de a avea 
o comunicare perfectă cu locuitorii lumilor care n-au căzut 
niciodată.
3. De a mânca din mana ascunsă și a avea o piatră albă cu 
un nume nou, care va fi dat fiecăruia care a fost mântuit prin 
jertfa lui Hristos de la Calvar. În chivotul legământului era un 
vas de mană, simbolizând grija lui Dumnezeu pentru nevoile 
zilnice ale poporului Său. În vechime, judecătorul înmâna 
o piatră albă pentru a indica decizia lui de absolvire legală 
sau iertare. El înmâna o piatră neagră dacă pârâtul ar fi fost 
declarat vinovat.



14    ̶  Conflict și biruință           

4. De a avea cu el Luceafărul de dimineață. „Luceafărul de 
dimineaţă” este Hristos Însuși (Apocalipsa 22:16), cu care cei 
salvați vor avea privilegiul special de a conviețui, față în față, 
pentru toată eternitatea. Străduiuți-vă să vă imaginați această 
realitate.
5. De a îmbrăca hainele albe ale inocenței și purității. Numele 
va fi scris în Cartea Vieții Mielului pentru veșnicie.
6. De a fi un stâlp în Templul lui Dumnezeu.
7. De a se bucura de privilegiul special ca să stea pe tron cu 
Hristos, Regele regilor și Domnul domnilor.

Armele bătăliei victorioase

În scrisoarea sa către creștinii din Efes, apostolul Pavel 
a clarificat „căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12). 
El afirmă, de asemenea,  că trebuie să ne îmbrăcăm cu „toată 
armătura lui Dumnezeu” ca să putem rezista în ziua cea rea și 
să rămânem neclintiți. Trebuie să reținem că armătura trebuie 
să fie completă, fără să lipsească o singură piesă.

Apropo, să ne amintim de istorica luptă, tehnic inegală, 
dintre micul David și marele Goliat. Din punct de vedere uman, 
David nu avea nici cea mai mică șansă de a doborî un războinic 
profesionist ca Goliat, experimentat în folosirea armelor și în 
totul protejat cu o armătură aparent perfectă și inexpugnabilă.

David, fără îndoială, era îmbrăcat cu armătura lui Dumnezeu. 
Când cei doi războinici, reprezentând armatele opuse, s-au 
așezat în poziție de bătaie, providențial, Goliat, și-a scos coiful, 
lăsând fruntea liberă. Acea singură piatră aruncată de micul 
păstor a lovit mortal uriașul, care imediat și-a pierdut și capul, 
victimă a aroganței și propriei sale săbii. Iată o lecție demnă 
de o atentă observație.
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Apostolul prezintă o listă de piese ale armăturii spirituale 
pe care trebuie să o îmbrace orice creștin care este hotărât să 
învingă în marea bătălie contra răului:

„Așadar, fiți tari, având mijlocul încins cu cureaua adevărului, 
îmbrăcați cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălțate 
cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, 
luați scutul credinţei, cu care veți putea stinge toate săgețile 
arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia 
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Rugaţi-vă prin 
Duhul, în toate ocaziile, cu tot felul de rugăciuni și cereri; cu 
acestea în minte, fiți atenți și întotdeauna continuați să vă rugați 
pentru toți sfinții.” Efeseni 6:14-18 (NIV).

Aici avem piesele armăturii complete a soldatului creștin:

1. Cureaua Adevărului;
2. Platoşa Neprihănirii;
3. Evanghelia Păcii;
4. Scutul Credinţei;
5. Coiful Mântuirii;
6. Sabia Duhului;
7. Rugăciunea.

Pare o simplă coincidență cu cele șapte făgăduințe ale 
biruitorilor, dar apostolul menționează șapte piese de 
armătură. Niciuna din ele nu trebuie neglijată dacă vrem să 
evităm greșeala fatală a lui Goliat.

În a doua scrisoare către tânărul predicator Timotei, Pavel 
folosește figura armatelor terestre pentru a ilustra lupta 
spirituală a creștinului în Hristos: „Suferă împreună cu mine 
suferințele mele, ca un bun ostaş al lui Hristos Isus. Niciun 
ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii civile, dacă vrea să 
placă celui ce l-a scris la oaste.” - 2 Timotei 2:3,4 (NIV).

În capitolele care urmează vom analiza fiecare din cele șapte 
piese care compun armătura completă a soldatului creștin.



CUREAUA
ADEVĂRULUI



1   Cureaua  
Adevărului

„Așadar, fiți tari, având mijlocul încins cu cureaua 
adevărului.” (Efeseni 6:14 NIV).

Când Isus era judecat de Pilat, guvernatorul roman, acesta 
I-a adresat o întrebare de importanță fundamentală: „Ce 
este adevărul?” Dacă Pilat ar fi așteptat răspunsul lui 

Isus, am fi avut o altă revelație, direct de pe buzele marelui 
Maestru. Pilat era, totuși, mai preocupat de poziția politică 
decât de adevărul divin.

„Ce este adevărul?”

Încercarea de a răspunde la această întrebare a condus mulți 
filozofi să scrie tratate voluminoase care complică subiectul 
în loc să-l clarifice. Totuși, Sfânta Biblie, cartea divino-umană, 
are afirmații clare cu privire la adevăr.

Ca răspuns la întrebarea lui Toma cu privire la calea spre 
veșnicie, Isus a afirmat: „Eu sunt calea, adevărul și viața.” 
(Ioan 14:6). Isus este adevărul. Deci prima piesă a armăturii 
constă în a ne îmbrăca cu Hristos. În scrisoarea sa către 
creștinii din Roma, Pavel a spus: „Să trăim frumos, ca în timpul 
zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu 
în certuri și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos 
și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți 
poftele.” (Romani 13:13,14).
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A ne îmbrăca în Domnul Isus Hristos înseamnă a respinge 
neprihănirea proprie și a accepta neprihănirea imaculată a lui 
Hristos care ne este oferită. Este aceeași neprihănire care este 
transmisă prin Spiritul Sfânt credincioșilor plini de remușcări 
și părere de rău.

A avea neprihănirea proprie înseamnă a te considera superior 
celorlalți și a crede că presupusa bunătate proprie este suficientă 
pentru a primi aprobarea divină și a fi acceptat de Dumnezeu.

A fi îmbrăcat cu Hristos semnifică, de asemena, supunere 
completă influenței Duhului Sfânt. Este ceea ce apostolul 
afirma: „În adevăr, cei ce trăiesc de acord cu natura păcătoasă, 
au mintea îndreptată către ceea ce acea natură dorește; pe când 
cei ce trăiesc de acord cu Duhul, au mintea îndreptată către ceea 
ce Duhul dorește. Şi mintea omului păcătos este moarte, dar 
mintea controlată de Duhul este viață și pace. Mintea păcătoasă 
este ostilă lui Dumnezeu. Ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și 
nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt controlați de natura 
păcătoasă, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi, însă, nu sunteți 
sub controlul naturii păcătoase, ci al Duhului, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Şi dacă cineva nu are Duhul 
lui Hristos, nu aparține lui Hristos. Dar dacă Hristos este în voi, 
trupul vostru este mort din pricina păcatului, dar duhul vostru 
este viu, din pricina neprihănirii.” (Romani 8:5-10 - NIV).

La despărțirea de ucenicii Săi, Isus le-a promis „un alt 
Mângâietor... și anume Duhul adevărului.” (Ioan 14:16,17). 
Și a adăugat: „Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot 
adevărul.” (Ioan 16:13). Misiunea Spiritului Sfânt este să 
conducă pe păcătos la Hristos „Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii”. (Ioan 1:29). Spiritul Sfânt luminează mintea 
păcătosului ca acesta să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Și 
chiar Isus a afirmat: „Cuvântul Tău este adevărul”. (Ioan 17:17).

Toate părțile Divinității sunt caracterizete de adevărul pur. 
Această caracteristică se referă la Tatăl, la Isus Hristos și la 
Duhul Sfânt.

În Psalmul 31 scriitorul inspirat se adresează lui Dumnezeu 
ca „Dumnezeul adevărului” (versetul 5 - trad. 2001).
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În aceeași carte a Psalmilor, Legea lui Dumnezeu, reflectarea 
caracterului divin, este numită „adevărul”. (Psalmii119:142).

Ioan, teologul, autorul celei de-a patra Evanghelii, afirma 
că Isus era „plin de har și de adevăr” și că „harul și adevărul au 
venit [în lume] prin Isus Hristos”. (Ioan 1:14,17).

Chiar Isus a afirmat că, dacă cunoaștem adevărul, acest 
adevăr ne va face liberi. (Ioan 8:32).

Și apostolul Pavel declara că biserica lui Dumnezeu este 
„stâlpul și temelia adevărului”. (1 Timotei 3:15).

Iacov numește Legea lui Dumnezeu „Legea slobozeniei”. 
(Iacov 2:12). De fapt, când credinciosul în Isus se supune 
controlului Duhului Sfânt, Legea lui Dumnezeu este scrisă în 
inima lui. Atunci el se bucură de adevărata libertate: „adevărul 
vă va face slobozi”. (Ioan 8:32).

Cum cunoaştem adevărul

Biblia vorbește de o clasă care întotdeauna caută, dar 
niciodată nu cunoaște adevărul. De ce?

A cunoaște adevărul implică mai mult decât un simplu 
studiu teoretic al Cuvântului lui Dumnezeu. Deja ne este cunoscut 
că Hristos este adevărul. În rugăciunea Sa din Ioan 17, Maestrul 
a afirmat: „Şi viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis 
Tu.” (versetul 3). Cunoaștem pe Tatăl studiind viața, lucrarea, 
învățăturile și caracterul lui Hristos. Și cum cunoaștem pe 
Hristos? Hristos Însuși a prezentat un principiu de bază 
care trebuie să fie aplicat în cercetarea adevărului: „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). Remarcați bine acest punct: dispoziția de a 
face voia lui Dumnezeu este fundamentală pentru ca cineva să 
cunoască adevărul.

John Calvin, reformator francez, a spus că cea mai bună 
manieră de a cunoaște pe Dumnezeu și pe Isus Hristos este 
respectarea Sfintelor Scripturi.
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În același raționament, apostolul Ioan a scris: „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 curățește de orice 
păcat.” (1 Ioan 1:7). Și dacă nu umblăm în lumină? Același ucenic 
iubit a afirmat: „Cine zice: ‚Îl cunosc’, și nu păzește poruncile Lui, 
este un mincinos și adevărul nu este în el.” (1 Ioan 2:4). Înțelegeți 
contrastul? Dacă mărturisim a cunoaște pe Dumnezeu sau pe 
Isus Hristos și refuzăm să respectăm Cuvântul Său sau poruncile 
Sale, suntem, de fapt, mincinoși. Și Isus a afirmat că Satan este 
„tatăl minciunii”. (Ioan 8:44).

Rezumând: Pentru a cunoaște pe Dumnezeu, Tatăl, avem 
nevoie de a cunoaște pe Fiul. Isus spune: „Eu și Tatăl una 
suntem”. (Ioan 10:30). Pentru a cunoaște pe Isus trebuie să 
studiem și să respectăm cuvintele Sale. În caz contrar, ne 
așezăm între acei pe care Biblia îi numește mincinoși. Și în 
Apocalipsa este scris că niciun mincinos nu va avea acces în 
Noul Ierusalim. (Apocalipsa 22:15).

Observaţi descrierea unui locuitor al Cerului din 
Psalmul 15:1-5:

„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele 
Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui 
Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește 
cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă ocara 
asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de 
disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia 
vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă 
banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce 
se poartă așa, nu se clatină niciodată.”

În primul verset se pun două întrebări de bază: „Doamne, cine 
va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?”. Al 
doilea verset rezumă condiția pentru a răspunde la întrebările 
anterioare: acela care umblă fără reproș, practică neprihănirea 
și vorbește adevărul din inimă. Suntem fără reproș înaintea lui 
Dumnezeu doar dacă suntem într-o legătură vitală cu Hristos. 
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Neprihănirea Sa perfectă este creditată păcătosului care se 
pocăiește și crede. Practică neprihănirea și împlinește Cuvântul 
lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Vorbește doar adevărul 
din inimă acela care are adevărul în inimă. Și deja am văzut că 
a avea adevărul înseamnă a umbla cu Isus, a fi condus de Duhul 
Său cel Sfânt și a împlini Cuvântul Său.

Trebuie să jertfim totul pentru adevăr. În discuția cu ucenicii 
Săi, în drum spre Ierusalim, Isus a afirmat: „Dacă voiește 
cineva să vină după Mine [Adevărul], să se lepede de sine, să-
și ia crucea și să Mă urmeze.” (Matei 16:24). Observați patru 
pași în acest verset: 1. Dorința de a urma pe Isus; 2. Lepădarea 
de sine (sacrificarea oricărei dorințe ce contravine voinței lui 
Dumnezeu); 3. A lua crucea (crucea este elementul răstignirii, 
în special al eului nostru - mândria, egoismul, lăcomia);  
4. A urma pe Isus, imitându-L în comuniunea Sa cu Tatăl și în 
slujire asemănătoare.

În Apocalipsa 14, cu referire la mântuiții biruitori, este scris 
că ei „urmează pe Miel oriunde merge El” (versetul 4). Pentru 
a urma pe Isus în împărăția veșnică, trebuie să fim dispuși a-L 
urma aici pe calea abnegației și sacrificiului.

Ce înseamnă, atunci, a poseda cureaua adevărului? 
Înseamnă a fi conduși de Duhul Sfânt la picioarele lui Hristos; 
a ne supune voinței lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită 
în Cuvântul Său cel sfânt; a avea în inimă gravată Legea celor 
Zece Porunci și a face parte din biserica lui Dumnezeu.

„Legătura dintre Hristos și biserica Sa este foarte strânsă 
și sfântă - El fiind Mirele, iar biserica, mireasa; El, Capul, iar 
biserica, trupul. Legătura cu Hristos, prin urmare, presupune 
legătura cu biserica Sa.” - Educația, pg. 268.

În următorul capitol vom analiza a doua piesă vitală a 
armăturii creștine: platoșa neprihănirii. Continuă cu noi!



PLATOȘA      
NEPRIHĂNIRII



2     Platoșa  
neprihănirii partea  1

„Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii.” (Efeseni 6:14).

În predica de pe munte, Isus a clarificat că prioritatea noastră 
absolută trebuie să fie a căuta „Împărăția lui Dumnezeu și 
neprihănirea Lui” (Matei 6:33) și, atunci, celelalte lucruri 

necesare vieții prezente ne vor fi asigurate.
Psalmistul David, conștient de păcătoșenia ființei umane, 

a făcut următoarea rugăciune: „Nu intra la judecată cu robul 
Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.” 
(Psalmii 143:2).

În discuția Sa cu tânărul bogat, care L-a întrebat: „Bunule 
Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Isus a 
răspuns: „Pentru ce Mă numești bun?”  ,,Nimeni nu este bun 
decât Unul singur: Dumnezeu.” (Marcu 10:17,18).

Considerăm aceasta, adevăr fundamental dat de Maestrul 
maeștrilor, Domnul și Mântuitorul nostru Isus: ,,Nimeni nu 
este bun decât Unul singur: Dumnezeu.”

Dacă acceptăm cuvintele lui Isus din toată inima, înțelegem 
că, de fapt, nimeni nu este bun prin el însuși. În natura noastră 
suntem răi, adică, natura noastră intimă este contrară voinței 
descoperite a lui Dumnezeu.

În Romani, capitolul 3, apostolul Pavel afirmă categoric, în 
deplină armonie cu cuvintele lui Hristos, că „nu este niciun om 
neprihănit, niciunul măcar” (versetul 10). Și adaugă: „Ştim însă că 
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tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice 
gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată 
înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit 
înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința 
deplină a păcatului.” (versetele 19 și 20).

Pavel a afirmat că el însuși nu 
îndrăznea să se înfățișeze înaintea 
tribunalului ceresc cu neprihănirea sa 
proprie. „Şi să fiu găsit în El [Hristos], 
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 3:9). Pavel a clarificat că 

singura neprihănire acceptată înaintea tribunalului divin este 
neprihănirea lui Hristos, adică, caracterul absolut desăvârșit 
dezvoltat de Hristos în viața Sa pământească de 33 de ani și 
moartea Sa ispășitoare pe crucea Calvarului. A îndrăzni să ne 
înfățișăm înaintea tribunalului divin, încrezându-ne în propria 
noastră neprihănire, înseamnă a înfrunta condamnarea și 
moartea eternă.

În parabola nunții fiului de împărat din Matei capitolul 22 
găsim o excelentă ilustrare a condiției tuturor celor care trebuie 
să se prezinte în fața lui Dumnezeu. Acolo sunt prezentate, ca 
de obicei, două clase. Una dintre ele este îmbrăcată cu singura 
haină acceptată în sala ospățului ceresc: haina asigurată de 
Rege; cealaltă este reprezentată de un om care îndrăznește 
să se prezinte înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în hainele 
neprihănirii proprii. 

Când Regele a intrat să vadă oaspeții, ceea ce reprezintă 
judecata divină înaintea căreia toți trebuie să ne înfățișăm, El 
a întâlnit un om care era îmbrăcat cu propria haină, probabil 
cea mai bună de care dispunea. Gazda îl întreabă pe acel om: 
„’Prietene’, i-a zis el, ’cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ 
Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: ’Legați-i 
mânile și picioarele, și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; 

ALEȘI SUNT ACEI 
CARE ACCEPTĂ 

CONDIȚIILE 
MÂNTUIRII. 



Platoșa neprihănirii     ̶    25 

acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, 
dar puțini sunt aleși.” (Matei 22:12-14).

Să luăm în considerare câteva lecţii din această 
parabolă:

La sărbătoare existau două clase: acei care au acceptat 
invitația și oferta făcută de Rege și acei care au acceptat 
invitația, dar nu și costumul.

În această parabolă Regele a oferit tuturor invitaților două 
lucruri de o importanță fundamentală: invitație și costum. 
Clasa care a fost recunoscută a acceptat invitația și haina de 
gală. Omul a cărui prezență la sărbătoare a fost refuzată, de 
asemeni a acceptat invitația, dar s-a hotărât să intre în sala de 
nuntă îmbrăcat cu propria haină.

Faptul că el a amuțit la întrebarea Regelui dovedește că nu 
avea vreo scuză pe care să o prezinte. Pur și simplu a refuzat 
haina care i-a fost oferită în mod gratuit, probabil considerând 
că hainele sale (viața sa, caracterul său) ar fi fost mai bune 
prin ele însele.

Una din cele mai mari probleme care se pot întâmpla 
ființei umane, păcătoasă și coruptă, este de a se prezenta 
înaintea tribunalului ceresc îmbrăcat în hainele murdare 
ale neprihănirii proprii. Orice ființă umană va trebui să dea 
socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu.

Fiecare este invitat de către Hristos să accepte darul 
ceresc al salvării. În Matei 11:28 Isus zice: „Veniți la Mine 
toți”. În Matei 6:33 El ne recomandă: „Căutați mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”. Este imposibil 
să primim aprobarea divină în ziua judecății vieții noastre, 
dacă îndrăznim să intrăm în sala de festivități cu neprihănirea 
noastră proprie, pe care Dumnezeu o numește prin profetul 
Isaia „haină mânjită”. (Isaia 64:6).

Cine sunt cei chemați? Toți. Cine sunt cei aleși? Acei care 
acceptă condițiile mântuirii. „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
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oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 
3:16).

„O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul, care 
zice: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoși”, dintre cari cel dintâi sunt eu [Pavel].” (1 Timotei 
1:15).

„Vă îndemn dar, înainte de toate, 
să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, 
mulțumiri pentru toți oamenii... Lucrul 
acesta este bun și bine primit înaintea 
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care 
voiește ca toți oamenii să fie mântuiți 
și să vină la cunoștința adevărului.”  
(1 Timotei 2:1,3,4).

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toți oamenii, a fost 
arătat.” (Tit 2:11).

„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).

Cine sunt cei aleși? Toți acei care acceptă invitația și haina 
neprihănirii lui Hristos.

„De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți 
chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu 
veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din 
belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului 
nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1:10, 11).

„Nu poate exista o așa situație ca cineva să intre în cer 
fără să fie pregătit. Nici nu se va întâmpla ca o ființă umană 
să fie sfințită și aptă pentru Împărăția cerească și să nu fie 
aleasă pentru acea Împărăție. Dumnezeu alege pe acei care 
au lucrat după planul adăugării. În primul capitol din a doua 
epistolă a lui Petru se explică acest lucru. Pentru fiecare ființă 
omenească, Hristos a plătit prețul răscumpărării. Nimeni nu 

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. 
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trebuie să se piardă. Toți au fost răscumpărați. Acelora care-L 
primesc pe Hristos ca Mântuitor personal, le va fi dată putere 
să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu. O poliță de asigurare 
pentru viața veșnică a fost plătită pentru toți.

Pe acei pe care Dumnezeu îi alege, Hristos îi răscumpără. 
Mântuitorul a plătit prețul răscumpărării pentru fiecare suflet. 
Nu suntem ai noștri înșine, întrucât am fost cumpărați cu un 
preț. De la Mântuitorul, Cel care ne-a ales de la întemeierea 
lumii, primim polița de asigurare, care ne îndreptățește la 
viață veșnică.” - Letter 53, 1904.

„Există o alegere făcută de Dumnezeu pe baza vieții practice 
și nu mai există nicio altă alegere în Biblie. Alegerea este la 
îndemâna noastră. „Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca 
niciodată.” - MS 49, 1894. 

„Aici sunt documentele de asigurare a vieții voastre. Aceasta 
nu este o poliță de asigurare a cărei valoare să o primească 
o altă persoană după moartea voastră; este o poliță care vă 
asigură o viață, care se măsoară cu viața lui Dumnezeu - viața 
veșnică.

O, ce asigurare! Ce speranță! Să arătăm lumii că noi suntem 
în căutarea unei patrii mai bune, cerești. Cerul a fost făcut 
pentru noi și vrem să avem parte în el. Nu ne putem permite 
ca ceva să ne despartă de Dumnezeu și de cer. În această viață 
trebuie să fim părtași ai naturii divine. Fraților și surorilor, 
aveți o singură viață de trăit. O, lăsați-o să fie o viață de virtute, 
o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” - R.H. 26 mai 1904 
(CBNT pg. 265).

Ce înseamnă a practica adevărul? A trăi în armonie cu 
voința lui Dumnezeu descoperită în Cuvântul Său. 

Cum poţi fi îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu?

În Romani 3, după ce demonstrează corupția ființei umane 
după păcătuire, Pavel afirmă că, prin faptele Legii, adică, 
prin efortul omenesc de a păstra Legea lui Dumnezeu, niciun 
om nu va fi îndreptățit. Și el explică motivul: prin Lege vine 
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cunoștința păcatului. Principalul rol al Legii în planul de salvare 
al omului  este de a descoperi condiția pierdută a acestuia. Cu 
toate acestea, dacă cineva se străduie să trăiască în armonie 
cu Legea, aceasta nu poate să-l îndeptățească deoarece, Legea 
fiind sfântă, dreaptă și bună, nu poate declara drept pe cineva 
a cărui natură, tendințe și acțiuni sunt în opoziție cu natura 
dreaptă a Legii.

Și cum omul nu posedă virtutea sau dreptatea în el însuși 
pentru a satisface cerințele Legii curate a lui Dumnezeu, cum 
poate el să fie îndreptățit sau declarat drept înaintea unui 
Dumnezeu sfânt și curat?

Scopul Evangheliei este exact acesta: a satisface cerințele Legii 
în favoarea omului, care nu merită nimic decât moartea eternă. 
În Romani 1:16,17 citim: „Evanghelia lui Hristos ... este puterea lui 
Dumnezeu ... deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care 
o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum 
este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credință.”

Singurul mod prin care păcătosul poate fi considerat drept 
înaintea lui Dumnezeu este prin har, prin credința în jertfa 
lui Hristos de la crucea Calvarului. Credința sau încrederea 
în făgăduința lui Dumnezeu de a salva pe păcătos prin harul 
Său, prin credință (Efeseni 2:8) este răsplătită prin darul 
neprihănirii lui Hristos. „Dar acum s-a arătat o neprihănire 
(grecește: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea 
mărturisesc Legea și proorocii.” (Romani 3:21). Ce neprihănire 
este manifestată în Evanghelie? Evanghelia, în esență, implică 
viața neprihănită și desăvârșită a lui Hristos și moartea Sa pe 
crucea de la Calvar în favoarea omului păcătos.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat [Hristos], El [Dumnezeu] 
L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu 
în El [Hristos].” (2 Corinteni 5:21). Acest verset biblic sintetizează 
marele adevăr al salvării bazat doar pe persoana lui Hristos ca 
Înlocuitor și Garant al nostru.

„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 
El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh.” (1 Petru 3:18).
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În Romani 3:22-28, Pavel prezintă într-o manieră didactică 
procesul îndreptățirii: în versetul 21 el afirma că „ neprihănire[a] 
(grecește: dreptate[a]), pe care o dă Dumnezeu” este atestată 
de Lege și de profeți. Cum se poate obține această neprihănire 
indispensabilă, ca un pașaport, pentru a intra în Împărăția 
veșnică a lui Dumnezeu? Prin „neprihănirea dată de Dumnezeu, 
care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei 
ce cred în El. Nu este nicio deosebire.” În versetul 23, el afirmă că  
„toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava [caracterul] lui Dumnezeu.” 
În continuare, declară că singurul mod de a fi îndreptățiți este 
prin har. „Şi sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul 
Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.” (versetul 
24). Toți am fost răscumpărați, adică, toți am fost primiți 
datorită prețului nespus de mare al vieții lui Hristos. Din acest 
motiv, toată rasa umană, chiar dacă marea majoritate este sub 
stăpânirea păcatului, prin creațiune și răscumpărare aparține 
de fapt lui Dumnezeu.

În Romani 3:25,26 Pavel afirmă că Isus a fost rânduit de 
Dumnezeu  „mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o 
jertfă de ispășire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse 
cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări 
a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate 
neprihănirea Lui în așa fel încât, să fie neprihănit și totuși să 
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.”

Dumnezeu este drept şi îndreptăţeşte
Cum poate Dumnezeu, în același timp, să fie drept și să 

păstreze dreptatea Legii Sale, și să declare drept pe cineva a 
cărui viață s-a caracterizat ca păcătoasă prin nerespectarea 
acestei Legi? Răspuns: Prin credința în sângele lui Hristos.

Fiind un păcătos, omul nu merită nimic mai mult decât 
moartea eternă. „Fiindcă plata păcatului este moartea.” 
(Romani 6:23 p.p.).

Ce măsură divină a fost luată în favoarea ființei umane prin 
Evanghelie? Toate călcările de Lege ale omenirii au fost imputate 
lui Hristos. Aceste călcări de Lege au fost plătite la Calvar, când 
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Isus Și-a dat viața Sa sfântă și desăvârșită în locul omului păcătos. 
Și Dumnezeu face ceva mai mult. Oricărui păcătos care, prin 
pocăință și părere de rău, crede în Domnul Isus, Dumnezeu îi 
acordă neprihănirea lui Hristos. Doar în acest fel poate omul să 
fie considerat drept înaintea lui Dumnezeu.

Pavel concluzionează explicația sa despre neprihănirea 
gratuită prin credință, în capitolul 3, spunând: „Deci, prin 
credință desființăm noi Legea?” Și răspunde categoric: 
„Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.” (Romani 3:31).

Obiectivul credinței în neprihănirea lui Hristos nu este 
de a anula Legea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, sub legământul 
harului, Dumnezeu promite: „voi pune legile Mele în mintea lor 
și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi 
poporul Meu.” (Evrei 8:10).

Moartea umilitoare a lui Hristos 
pe crucea de la Calvar, nicidecum nu 
revocă Legea lui Dumnezeu. Din contră, 
o întărește, nu pe tablele de piatră, ci 
pe tablele inimii credinciosului pocăit 
și smerit. Isus Însuși a afirmat: „Să nu 
credeți că am venit să stric Legea sau 
Proorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă 
vreme nu va trece cerul și pământul, nu 
va trece o iotă sau o frântură de slovă din 

Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine 
va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe 
oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar 
oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat 
mare în Împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea 
voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu 
niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” (Matei 5:17-20).

John Stott, capelan al coroanei britanice timp de 32 de ani și 
lider anglican britanic, cunoscut ca unul din marii conducători 
evanghelici mondiali, a declarat astfel cu privire la Legea lui 
Dumnezeu:

SĂ NU CREDEȚI 
CĂ AM VENIT 

SĂSTRIC LEGEASAU 
PROOROCII; AM 

VENIT NU SĂ STRIC, 
CI SĂ ÎMPLINESC. . 
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„Legătura strânsă (angajamentul radical) cu Isus Hristos 
are o dimensiune morală. Peste tot în jurul nostru standardele 
morale sunt prăbușite. Persoanele sunt confuze, fără să 
știe dacă încă mai este ceva absolut moral. Relativismul a 
cuprins lumea și a pătruns și în biserică. Chiar și unii creștini 
evanghelici denaturează Scriptura care se referă la Lege. Ei 
citează declarațiile cunoscute ale apostolului Pavel, că „Hristos 
este sfârșitul Legii” și „nu mai suntem sub Lege” și, trecând cu 
vederea contextul, distorsionează sensul lor, spunând că Legea a 
fost abolită, că noi deja nu mai suntem sub obligația de a asculta 
de ea, ci suntem liberi a o desconsidera. Dar ceea ce Pavel a vrut 
să spună a fost ceva cu totul diferit. El făcea referire la calea 
mântuirii, nu la calea sfințirii. El insista în aceea că pentru a 
fi acceptați de Dumnezeu, noi „nu mai suntem sub Lege, ci sub 
har”, întrucât suntem îndreptățiți doar prin credință și nu prin 
faptele Legii. Dar noi încă suntem supuși Legii morale în ceea 
ce privește sfințirea noastră. După cum Luther spunea mereu, 
Legea ne conduce la Hristos pentru a fi îndreptățiți, iar Hristos 
ne trimite din nou la Lege pentru a fi sfințiți. Apostolul este 
foarte clar cu privire la locul Legii în viața creștină. El însistă în 
a spune că atât lucrarea ispășitoare a lui Hristos, cât și faptul că 
Spiritul Sfânt locuiește în noi, au în vedere ascultarea noastră 
de Lege. De ce a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru 
păcatele noastre? Răspuns: „pentru ca porunca Legii să fie 
împlinită în noi, care trăim ... după îndemnurile Duhului”. Și de ce 
Dumnezeu a pus Duhul Său în inimile noastre? Răspuns: pentru 
a scrie acolo Legea Sa. Prin urmare, făgăduința lui Dumnezeu 
întâlnită în Vechiul Testament cu privire la noul legământ ar 
putea fi aceeași ca: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi 
scrie în inimile lor” și „Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să 
urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.” Deci 
Isus ne invită la ascultare. „Cine are poruncile Mele și le păzește, 
acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. 
Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” Modul în care putem dovedi 
iubirea noastră pentru Hristos nu este, nici făcând promisiuni 
mari de loialitate, ca Petru, nici intonând cântări sentimentale 
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în biserică, ci ascultarea de poruncile Sale. Dovada iubirii este 
ascultarea, spune El, recompensa iubirii este faptul că Hristos 
ni Se descoperă.” - Stott John, Ascultă Spiritul, ascultă lumea, pg. 
42. Editura Abu; Ediția I-a, 1997.

Platoșa neprihănirii nu se restrânge la îndreptățire sau 
la acordarea neprihănirii lui Hristos în contul păcătosului 
pocăit înaintea tribunalului ceresc. Se referă, de asemenea, la 
neprihănirea care este introdusă în viața credinciosului prin 
lucrarea Spiritului Sfânt.

În capitolul următor vom aprofunda mai mult acest punct.



3     Platoșa  
neprihănirii partea  2a

În Romani 3:20, Pavel afirmă că „nimeni nu va fi socotit 
neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii”. Neprihănirea 
care îl pune pe om într-o poziție favorabilă în tribunalul 

ceresc este aceea care se realizează doar prin credință. Fără 
îndoială, Biblia vorbește despre o credință care lucrează, adică, 
o credință ce are ca rezultat ascultarea de Legea lui Dumnezeu.

„Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin 
faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut 
și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința 
în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi 
socotit neprihănit prin faptele Legii. Dar dacă, în timp ce căutăm 
să fim socotiți neprihăniți în Hristos, și noi înșine am fi găsiți ca 
păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum!” 
(Galateni 2:16,17).

În aceste versete suntem avertizați împotriva a două erori 
grave: străduința noastră de a fi socotiți neprihăniți prin 
ascultarea noastră de Lege și, pe de altă parte, continuarea 
de a trăi în păcat, după ce am fost socotiți neprihăniți prin 
credință.

Pavel încheie capitolul 3 din Romani cu o întrebare de o 
importanță fundamentală: „Deci, prin credință desființăm 
noi Legea?” Și răspunde, accentuând chiar: „Nicidecum. 
Dimpotrivă, noi întărim Legea.” (vesetul 31).

În versetul 21 din capitolul 2 al epistolei către Galateni, 
Pavel declară: „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; 
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căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit 
Hristos.” 

„Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, 
prin Lege, este învederat, căci ‚cel neprihănit prin credință 
va trăi’.”(Galateni 3:11). Observați că aici Pavel vorbește de 
neprihănirea înaintea lui Dumnezeu doar prin credință.

„Și astăzi, mii de oameni au nevoie să învețe același adevăr care 
i-a fost dat ca învățătură lui Nicodim, prin simbolul cu șarpele 
înălțat. Ei se încred în ascultarea de Legea lui Dumnezeu, care să-i 
recomande pentru cer. Când sunt invitați să privească la Isus și să 
creadă că El îi mântuiește numai prin harul Său, ei exclamă: „Cum 
poate să se facă aceasta?” - H.L.L. pg. 175, cap. Nicodim.

În Galateni 3:24 este scris că: „Legea ne-a fost un îndrumător 
spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință”.

„Sunt întrebată cu privire la Legea din Galateni. Care Lege 
este îndrumătorul care ne duce la Hristos? Eu răspund: Atât 
legea ceremonială cât și codul moral al celor Zece Porunci.”  
- Solii Alese, vol. 1 pg. 233 engl, 208 ro.

„Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți 
neprihăniți prin credință” (Galateni 3:24). În acest pasaj al 
Scripturii, Duhul Sfânt vorbește, prin intermediul apostolului, 
îndeosebi despre Legea morală. Aceasta ne descoperă păcatul, 
ne face să simțim nevoia după Hristos și să alergăm la El pentru 
a primi iertarea și pacea, prin exercitarea pocăinței față de 
Dumnezeu și a credinței în Domnul nostru Isus Hristos.” - Solii 
Alese, vol. 1 pg. 234 engl, 209 ro.

Cuvântul „îndrumător” înseamnă: „tutore”, „călăuză”, 
„tutorii copiilor”. În familiile grecești „tutorii copiilor” erau 
supraveghetorii și însoțitorii celor mici. Ei îi însoțeau la școală, 
îi protejau de inamici, preveneau un comportament rău la ei 
prin menținerea lor sub disciplină.

Așa cum copiii grecilor aveau nevoie de un călăuzitor, un 
tutore pentru a fi îndrumați, Legea lui Dumnezeu ne conduce 
la Mântuitorul.

Acest adevăr Pavel îl repetă și în Romani 10:4: „Căci Hristos 
este sfârșitul [în greacă este cuvântul „telos”, care se traduce 
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prin: destinația, finalitatea, scopul] Legii ... Vezi cum este tradus 
cuvântul „telos” în 1 Timotei 1:5; Iacov 5:11; 1 Petru 1:9. 

În Romani 9, Pavel explică motivul respingerii iudeilor ca 
națiune și motivul pentru care neamurile au fost acceptate 
înaintea lui Dumnezeu. „Deci ce vom zice? Neamurile, cari nu 
umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea și anume 
neprihănirea care se capătă prin credință; pe când Israel, 
care umbla după o Lege, care să dea neprihănirea, n-a ajuns 
la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o 
prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire, 
după cum este scris: ,,Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire 
și o stâncă de cădere: și cine crede în El, nu va fi dat de rușine.” 
(versetele 30-33). În 1 Coriteni 10:4 este scris că „stânca 
[piatra în trad. portugheză] era Hristos”.

Pavel începe capitolul 4 din Romani cu o altă întrebare: „Ce 
vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru 
Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are 
cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.” (versetele 1,2).

„Căci ce zice Scriptura? ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, și 
aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” (versetul 3). În momentul 
în care păcătosul, pocăit și smerit, crede în Isus ca singurul 
și suficientul său Mântuitor, el este neprihănit înaintea 
lui Dumnezeu. Credința lui în Mântuitorul este socotită 
neprihănire.

Pavel folosește ilustrații din viața naturală pentru a prezenta 
adevăruri spirituale. „Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui 
i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat;  pe când, celui ce 
nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, 
credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.” (versetele 
4, 5). Lucrătorul care primește salariul după o perioadă de 
activitate nu este recompensat prin har, ci datorită lucrului 
realizat. Dar acela care primește un salariu după o perioadă de 
odihnă, acesta este recompensat doar prin har.

După ce amintește experiența căderii și ridicării regelui 
David (versetul 6), Pavel afirmă: „Tot astfel și David numește 
fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește 



36    ̶  Conflict și biruință           

neprihănit. ,,Ferice”, zice el, ,,de acei ale căror fărădelegi sunt 
iertate și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul, căruia 
nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” (versetele 6-8).

Evidențiem câteva expresii vitale: Dumnezeu atribuie 
(sau creditează) neprihănirea păcătosului care crede în 
Hristos și care nu se încrede în propriile lui fapte. (Citiți 
parabola vameșului și fariseului din Luca 18:9-14). Altă frază 
suplimentară a lui Pavel spune: „Ferice de omul, căruia nu-i 
ține Domnul în seamă păcatul!” (Romani 4:8).

Pe de o parte, celui ce crede în Hristos Dumnezeu îi atribuie 
sau creditează neprihănirea lui Hristos în favoarea lui. Pe de 
altă parte, aceluiași care crede în Hristos Dumnezeu nu-i 
atribuie sau nu-i ține în cont păcatul de care el s-a pocăit. De ce? 
Păcatul lui a fost pus în contul lui Hristos care l-a plătit la Calvar, 
iar neprihănirea lui Hristos a fost atribuită în contul acelui 
păcătos pocăit și smerit. Când are loc această îndreptățire? 
întreabă Pavel: „Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați 
împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui 
Avraam credința ,,i-a fost socotită ca neprihănire.”  Dar cum i-a 
fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când 
era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca 
semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care 
o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, 
pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt 
tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea 
aceasta; și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al 
acelora care, nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe 
urmele credinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, 
când nu era tăiat împrejur.” (Romani 4:9-12).

În limbaj actual, noi întrebăm: Credinciosul este îndreptățit 
când acceptă pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, sau când 
se botează? Răspundem: când crede. Botezul devine un semn 
public sau „certificatul de naștere” al acelui care deja a fost 
acceptat și socotit neprihănit prin credință. 
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Pace cu Dumnezeu

Înțelegerea capitolului 5 din epistola lui Pavel către Romani 
este de o importanță fundamentală în acest context.

„Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” 
(versetul 1). Omul care, datorită păcatului, era despărțit de 
Dumnezeu și era vrăjmaș Lui, acum este într-o relație de pace. 
Războiul împotriva lui Dumnezeu și a Legii Sale a încetat. A 
fost îndreptățit, declarat drept.

„Lui [Hristos] Îi datorăm faptul că, prin 
credință, am intrat în această stare de har, în 
care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei 
lui Dumnezeu.” (versetul 2). Credința sau 
încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu are 
un rol fundamental. Ea ne dă dreptul a avea 
acces la har. Dar credința, de asemenea, este 
darul lui Dumnezeu.

Neprihănit prin credință, credinciosul nu 
disperă în fața necazurilor. Din contră: „Ba 
mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile 
noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,  
răbdarea aduce biruință în încercare, iar 
biruința aceasta aduce nădejdea. Însă 
nădejdea aceasta nu înșală, pentru că 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (versetele 3-5). Când 
credinciosul este îndreptățit primește botezul Duhului Sfânt 
care îi umple inima de dragoste pentru Dumnezeu și pentru 
semenii săi. În Romani 13:10 Pavel afirmă că „dragostea este 
împlinirea Legii”.

Esența din Romani 5:12-21 o găsim în versetele 19-21: 
„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. Ba încă și Legea a venit pentru ca 
să se înmulțească greșeala; dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo 

SUNTEM 
ÎNDREPTĂȚIȚI 
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harul s-a înmulțit și mai mult; pentru ca, după cum păcatul a 
stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând 
neprihănirea, ca să dea viața veșnică, prin Isus Hristos, Domnul 
nostru.”

Nu suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu datorită 
ascultării noastre, ci prin ascultarea lui Hristos în favoarea 
noastră.

„Fiecare suflet poate să spună: ‚Prin ascultarea Sa deplină, 
El a împlinit cerințele Legii, iar singura mea speranță este să 
privesc la El ca Înlocuitor și Garant al meu, care a ascultat de 
Lege în mod desăvârșit pentru mine. Prin credința în meritele 
Sale, sunt liber de condamnarea Legii. El mă îmbracă în hainele 
neprihănirii Sale, care corespund tuturor cerințelor Legii. Eu 
sunt desăvârșit în Acela care aduce neprihănirea veșnică. El 
mă înfățișează înaintea lui Dumnezeu în haina Sa fără pată, în 
care niciun fir nu a fost țesut de vreo mână omenească. Totul 
este de la Hristos și toată slava, cinstea și onoarea trebuie să-I 
fie date Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii’.”  - 
Solii Alese vol. 1 pg.  396 engl., 341 ro.

În capitolul următor vom acorda atenție specială capitolului 
6 din epistola către Romani, unde Pavel prezintă lecții practice 
pe care orice soldat creștin, hotărât să obțină biruința, trebuie 
să le ia în considerare în mod serios.
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Va fi de foarte mare folos și oportun a se lua în 
considerare capitolul 6 din Romani.

După ce credinciosul pocăit a beneficiat de neprihănirea 
prin credință, cum va fi viața lui: în armonie sau dezacord 
cu Legea lui Dumnezeu? O bună clasă de credincioși 

care mărturisesc a fi îndreptățiți prin credință înțeleg că deja 
nu mai au nimic cu Legea lui Dumnezeu. Întrucât ascultarea 
credinciosului de Legea lui Dumnezeu nu-i asigură niciun 
merit, nici nu-l face demn înaintea lui Dumnezeu, odată 
ce a fost îndreptățit, iertat și născut din Duh, viața lui va fi 
transformată. El va deveni „o făptură nouă” în Hristos Isus.

Pavel începe capitolul 6 din Romani cu o întrebare 
obiectivă: „Să păcătuim (călcarea Legii, 1 Ioan 3:4) mereu, ca 
să se înmulțească harul?” El însuși răspunde foarte hotărât: 
„Nicidecum!” Și explică motivul: „Noi, care am murit față 
de păcat, cum să mai trăim în păcat?” (versetele 1, 2). Și el 
argumentează că păcătosul, înainte de a cunoaște pe Hristos, 
era mort în fărădelegi și păcate, dar acum că L-a acceptat pe 
Hristos în viața sa „a trecut din moarte la viață”. Când trăia 
în păcat, era mort față de neprihănire. Acum că a acceptat 
neprihănirea lui Hristos, a murit față de păcat și trăiește 
pentru Dumnezeu.

„Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost 
botezați în moartea Lui?” (Romani 6:3).
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Botezul este simbolul morții față de păcat și învierii la o 
viață nouă. În timpul botezului, credinciosul este înmormântat 
cu Hristos. Logic, o persoană este înmormântată după ce este 
confirmat decesul. Este adevărat că s-au întâmplat și cazuri 
tragice în care o persoană încă în viață a fost înmormântată 
și în final a murit în mormânt. Tot așa s-a întâmplat și în 
cazul unor persoane botezate fără a fi convertite. Au fost 
înmormântate fără să fi murit.

„Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost 
botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, 
am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a 
înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață 
nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte 
asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere 
asemănătoare cu a Lui.” (versetele 3-5).

Acum am ajuns la un punct vital: Când murim pentru păcat? 
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună 

cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în 
așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” (versetul 6).

Cum înțelegem că omul nostru cel vechi a fost răstignit 
împreună cu El?

Trebuie să înțelegem sistemul de reprezentativitate.
Când Adam și Eva au fost creați, Dumnezeu i-a așezat ca 

rege și regină ai planetei Terra. Adam era reprezentantul rasei 
umane, și când el a păcătuit oferind stăpânirea planetei Terra 
lui Satan, toată umanitatea s-a compromis cu vrăjmașul. Satan 
a devenit „stăpânitorul lumii acesteia”, după cum Însuși Isus 
a spus. Care a fost soluția divină pentru grava problemă a 
păcatului care a cuprins întreaga omenire? 

Isus a fost trimis ca „al doilea Adam”. A devenit reprezentantul 
nostru. Ca atare, El a recuperat înapoi stăpânirea pierdută de 
Adam și câștigată de Satan și a început restaurarea „primei 
stăpâniri”.

În 2 Corinteni 5:14, Pavel afirmă: „Căci dragostea lui Hristos 
ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit 
pentru toți, toți deci au murit.”
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Aceasta ne ajută să înțelegem întreaga Evanghelie. Când 
Hristos S-a născut, a reprezentat o nouă rasă, născută din 
nou, răscumpărată, transformată, în armonie cu Dumnezeu. 
Nașterea Lui reprezenta nașterea din nou a umanității. Prin 
viața Sa de neprihănire perfectă, de asemenea, o reprezenta. 
Neprihănirea Sa a devenit garanția omenirii înaintea lui 
Dumnezeu. Când a murit pe cruce, a murit ca reprezentant al 
ființei umane. Când a înviat, de asemenea, reprezenta omenirea. 
Totuși, trebuie să înțelegem că, chiar dacă neprihănirea Sa 
este în totul suficientă pentru a îndreptăți orice ființă umană, 
practic, doar acei care Îl acceptă în realitate ca Mântuitor 
și Domn, vor fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Pentru 
marea majoritate a locuitorilor planetei, din nefericire, jertfa 
Domnului Hristos este în zadar.

„Cuvintele spuse lui Isus la Iordan — „Acesta este Fiul 
Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” — cuprind 
întregul neam omenesc. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca 
reprezentant al nostru. Oricât am fi de păcătoși și slabi, 
noi nu suntem aruncați ca fără valoare. El ne-a primit „în 
Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:6). Slava așezată asupra lui 
Hristos este o chezășie a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ea 
ne vorbește despre puterea rugăciunii — cum poate ajunge 
glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu și cum sunt primite 
cererile noastre în curțile cerești. Prin păcat, pământul a fost 
despărțit de cer și înstrăinat de legăturile cu el; dar Isus l-a 
legat din nou de tronul slavei. Iubirea Lui l-a înconjurat pe 
om și a ajuns la cerurile preaînalte. Lumina, care prin porțile 
deschise ale cerului a venit asupra Mântuitorului nostru, 
va veni și asupra noastră când ne rugăm pentru ajutor de 
a ne împotrivi ispitei. Glasul care i-a vorbit lui Isus îi spune 
fiecărui suflet credincios: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea”...

 Răscumpărătorul nostru a deschis drumul, așa ca și cel mai 
păcătos, cel mai nenorocit, cel mai persecutat și cel mai disprețuit 
să poată intra la Tatăl. Toți pot avea un cămin în locuințele pe care 
Isus S-a dus să le pregătească.” - H.L.L., pg. 113, engl.
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„Hristos a fost ispitit în toate punctele cum suntem și noi. 
Ca reprezentant al omului El S-a apropiat de Dumnezeu în 
încercări și ispite. S-a confruntat cu cea mai puternică forță a 
lui Satan. Hristos a fost încercat cu cele mai subtile ispite și 
a biruit în favoarea omului. Este imposibil pentru om să fie 
ispitit mai mult decât poate suporta, în timp ce el se sprijină 
pe Isus, infinitul Biruitor.” - Confrontation, pg. 38. 

„Apostolul [Petru] le-a predicat pe Hristos — viața Sa, 
minunile Sale, trădarea și răstignirea Sa, învierea și înălțarea 
Sa, cum și lucrarea Sa din ceruri, ca Reprezentant şi 
Apărător al omului.” - I.F.A., pg 138 engl.

„Căci cine a murit, de drept, este 
izbăvit de păcat.” (Romani 6:7). Când 
păcătosul se predă lui Isus, atât viața 
cât și moartea și învierea îi sunt 
atribuite (pe nedrept). El moare față 
de păcat și se „naște din nou” pentru 
neprihănire. „Dar tuturor celor ce 
L-au primit, adică celor ce cred în 
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din 
sânge, nici din voia firii lor, nici din 
voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” 
(Ioan 1:12,13). În acel credincios 

se împlinesc cuvintele pe care le-a adresat Isus lui Nicodim: 
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îți spun că, 
dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția 
lui Dumnezeu ... dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu 
poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3,5).

Împărăția lui Dumnezeu a fost stabilită pentru „creaturi 
noi”, ființe umane păcătoase „născute din nou”, o rasă reînnoită.

Deci, când cineva crede în Hristos este îndreptățit și născut 
din nou pentru o viață nouă în Hristos. Murind cu Hristos, este 
izbăvit de păcat.

Și acum făgăduința: „Acum, dacă am murit împreună cu 
Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că 
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Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are 
nicio stăpânire asupra Lui.” (Romani 6:8, 9).

Acum, prin credință ne putem considera „morți față de 
păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos”.

„Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor 
și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea 
păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii; ci dați-
vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați lui 
Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. 
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți 
sub Lege [sentință], ci sub har.” (Romani 6:12-14).

Dar acum avem datoria de a lucra pentru salvarea celor 
ce fac parte din „toată lumea” care este „vinovată înaintea lui 
Dumnezeu” și sunt, cum eram și noi „sub Lege [condamnare]”. 
Vezi Romani 3:19.

Dacă Legea ar fi fost desființată, toate acestea nu ar mai fi 
fost necesare, pentru că păcatul nu ar mai fi existat. „Unde nu 
este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.” (Romani 4:15).

Prin urmare, credinciosul salvat prin har nu trebuie să 
trăiască sub stăpânirea păcatului, fiindcă harul îi asigură 
puterea pentru a învinge păcatul și a trăi, prin Hristos Isus, în 
armonie cu Legea divină.

Același mesaj este prezentat de apostolul Pavel și în Epistola 
sa către Coloseni.

„Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după 
lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 
3:1,2).

Dacă iubim pe Hristos din toată inima „pentru că El ne-a iubit 
întâi”, mintea noastră va fi fixată în Hristos, în locul preasfânt 
al Sanctuarului ceresc. Având mintea fixată în Hristos, vom 
fi conduși și transformați de Duhul Sfânt, reprezentantul 
lui Hristos pe pământ. Care va fi rezultatul practic în viața 
noastră?

„De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe 
pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care 
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este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia 
lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și 
voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă 
de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de 
clevetire, de vorbele rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Nu 
vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, 
cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește 
spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut.” (Coloseni 3:5-10).

Acelora care acceptă neprihănirea lui Hristos și 
perseverează în ea prin credință le este promisă cununa vieții 
și a neprihănirii.

Înainte de a fi dus la locul martiriului, apostolul Pavel 
declara încrezător: „Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă 
de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat 
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința 
[în neprihănirea lui Hristos]. De acum mă așteaptă cununa 
neprihănirii [prin credința în neprihănirea lui Hristos], pe 
care mi-o va da, în ,,ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept. 
Şi nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”  
(2 Timotei 4:6-8).

Cine sunt cei care iubesc venirea lui Hristos? Toți care iubesc 
pe Hristos. Dacă într-adevăr Îl iubim suntem nerăbdători de 
a-L vedea personal, cât de curând.

„Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta 
și voi împreună cu El în slavă.” (Coloseni 3:4).

Iubite cititor, simți vreo diferență în timp ce citești aceste 
pagini? Simți că în multe lucruri trebuie să faci schimbări? Ai 
înțeles cât de mult te iubește Isus și cum a făcut totul pentru a 
te salva? Dacă tu ai simțit aceasta, ești gata a experimenta ceea 
ce ar fi un om nou? Pentru aceasta Isus S-a dat pe Sine pentru 
tine. El nu dorește ca tu doar să folosești armătura creștină, ci 
vrea ca s-o acopere cu harul Său. Și cum se va realiza aceasta?



5     Evanghelia 
                        păcii
„Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei 
păcii.” (Efeseni 6:15).

Hristos este Domnul Păcii: „Îl vor numi: ...  Domn al păcii”. 
(Isaia 9:6). Misiunea Sa este de a restaura pacea în tot 
Universul, după marele dezastru provocat de păcat. 

Satan, autorul păcatului, tatăl minciunii, a distrus pacea 
cerului prin răzvrătirea sa contra guvernării lui Dumnezeu, a 
cauzat nefericire primei perechi și a pătruns în aproape toate 
familiile provocând durere, neînțelegeri, neuniri și despărțiri. 
Marea misiune a lui Hristos este de a readuce pacea în indivizi, 
în familii, în biserică, în lume și în tot Universul.

O experiență practică făcută de un pastor și fiul său micuț, 
ilustrează marele adevăr al Evangheliei.

Dimineața, la ieșirea din casă, pastorul a avut un dialog 
prietenos cu fiul său jucăuș. I-a clarificat faptul că trebuia 
să-și ajute mama la treburile casei și că trebuia să-i asculte 
instrucțuiunile. Orice neascultare era pedepsită cu „nuiaua 
disciplinei”.

La reîntoarcerea în cămin, deja se înnoptase, pastorul nu 
a fost primit cu atâta bucurie de către copil, fapt care arăta că 
atitudinea și comportamentul său din timpul zilei nu fuseseră 
din cele mai bune.



46    ̶  Conflict și biruință           

Conștient de ceea ce se întâmpla, pastorul era într-o serioasă 
dilemă între a aplica dreptatea sau a exersa mila. Considerând 
că dacă nu aplică dreptatea își va pierde tot respectul în 
fața copilului, s-a decis să-l pedepsească combinând mila cu 
dreptatea.

A zis fiului: „Nu pot să nu împlinesc cuvântul meu. Pedeapsa 
trebuie să fie aplicată. Totuși, cum te iubesc mult, vom face un 
schimb. Pedeapsa pe care eu trebuia să ți-o aplic ție, tu mi-o 
vei da mie.”

Micuțul vinovat a rămas tare surprins de posibilitatea ca 
tatăl să primească pedeapsa, în loc ca el însuși să fie pedepsit.

Tatăl și-a scos cămașa și a dat cureaua fiului care, cu 
neplăcere, plângând mult a aplicat lovituri serioase pe coastele 
desgolite ale tatălui. Acea lecție nu a fost uitată niciodată de 
către băiat, care a început să ia serios în considerare datoria 
sa de a asculta instrucțuinile părintești.

Povestind experiența sa, pastorul spunea că loviturile au 
fost serioase și într-adevăr l-au durut. Dar lecția a meritat. A 
ajutat copilul să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu descoperită 
în Evanghelie.

Evanghelia lui Hristos

Cu toate că noțiunea de „Evanghelie” nu apare în Vechiul 
Testament, Evanghelia se găsește în toată Biblia, de la Geneza 
la Apocalipsa.

Evanghelia înseamnă „veste bună” derivând din cuvântul 
grec „εuaggelion” „εuαγγέλιον” (eu - bun; angelion - veste, 
mesaj).

În lupta dintre bine și rău Isus vine să aducă „vești bune de 
pace”!

Ce este Evanghelia Mântuitorului nostru Isus Hristos? Este 
minunata veste că, prin viața, moartea și învierea Sa, orice ființă 
umană are o nouă oportunitate de a se întoarce la ascultare de 
Dumnezeu și a recupera pacea care a fost pierdută prin păcat. 
De fapt, Evanghelia include întruparea lui Hristos, nașterea Sa 
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în Betleem, viața Sa lipsită de păcat, moartea Sa ispășitoare în 
locul nostru pe crucea de la Calvar, învierea Sa maiestuoasă și, 
de asemenea, mijlocirea Sa în Sanctuarul ceresc și întoarcerea 
Sa pe Pământ pentru a lua copiii Săi credincioși în căminul 
ceresc.

Prima predicare a Evangheliei a avut 
loc în Eden, imediat după căderea primei 
perechi, victimă a atacului arhivrăjmașului. 
La păcătuire, ființa umană a contractat 
vrăjmășia cu Creatorul ei. Și în aceeași zi 
a căderii, Isus a promis eliberarea tuturor 
păcătoșilor care vor accepta asigurarea 
divină. Îndreptându-se către Satan, Isus i-a 
zis: „Vrăjmășie voi pune între tine [șarpele 
vechi] și femeie, între sămânța ta și sămânța 
ei [Hristos]. Aceasta îți va zdrobi capul și tu 
îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).

În aceeași zi a căderii, Hristos a luat locul omului căzut și l-a 
salvat de la ruină eternă.

În Apocalipsa 3:18 este scris că „Mielul a fost junghiat de 
la întemeierea lumii”. (KJV). Ioan Botezătorul L-a identificat 
pe Isus Hristos ca „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii”. În aceeași zi în care Adam și Eva au acceptat cuvântul 
lui Satan și au făcut exact ceea ce Dumnezeu le spusese să nu 
facă, Hristos Și-a asumat locul omului pentru a-l salva de păcat 
și de consecințele eterne al călcării Legii lui Dumnezeu.

Imediat după păcătuire, Dumnezeu a instituit sistemul de 
sacrificiu al animalelor care indica în viitor la moartea lui 
Hristos pe Calvar. Putem spune cu siguranță că pricipala temă 
a întregii Biblii este Planul de Mântuire și că personajul central 
al Sfintelor Scripturi este Isus Hristos.

Evanghelia nu este doar un sistem de viață sau o linie 
filosofică. Pavel în epistola sa către tânărul Timotei, spunea: 
„... căci știu în cine am crezut. Şi sunt încredințat că El are 
putere să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea.”  
(2 Timotei 1:12). De fapt, Evanghelia este centrată pe 
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Persoana Isus Hristos. De la El provin iubirea, harul, dreptatea 
și mila divină. Dar punctul culminant al Evangheliei a avut loc 
în Ghetsimani și la crucea Calvarului. „Atârnând pe cruce, 
Hristos era Evanghelia.” În Ghetsimani păcatele întregii lumi 
au fost imputate lui Hristos, aducând despărțirea între El și 
Tatăl, transformându-I sudoarea în picături mari de sânge: așa 
suferință mentală a suferit. Pe Calvar, acea despărțire a atins 
punctul culminant încât Isus a exclamat: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Marele adevăr al Evangheliei este 
sintetizat în renumitul verset din Ioan 
3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să 
nu piară, ci să aibă viața veșnică.”

Același autor al Evangheliei lui Ioan 
a scris în prima sa epistolă la capitolul 
3:1: „Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, 
să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că 
nu L-a cunoscut nici pe El.”

Pavel, în epistola sa către creștinii 
din Roma, a afirmat: „Căci mie nu mi-e 
rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă 
ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a 
iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea 
este descoperită o neprihănire, pe care 

o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după 
cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi prin credință’.” (Romani 
1:16, 17).

Evanghelia, fiind vestea bună a mântuirii, a fost de fapt 
descoperită în viața și moartea lui Hristos. Toată viața Sa 
a fost un preambul al morții Sale. Sacrificiul Său a început 
realmente imediat după nașterea Sa în Betleem și a culminat 
cu moartea Sa rușinoasă pe Calvar.
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Răstignirea

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost 
adoptată de Organizația Națiunilor Unite în 10 decembrie 
1948. Hristos a murit într-un timp când lumea nu cunoștea 
„drepturile omului”. Răstignirea era o pedeapsă crudă, 
neomenească și degradantă. 

„Actul sau acțiunea prin care o victimă condamnată la 
moarte era fixată pe cruce legându-i mâinile și picioarele 
sau bătându-i-le în cuie pentru a-i provoca moartea, era 
cea mai crudă. Acest proces de a pedepsi era practicat de 
multe națiuni în antichitate. Alexandru cel Mare a omorât 
prin crucificare mii de tirieni. Cir, spune istoricul Josefo, 
când a publicat decretul cu privire la întoarcerea iudeilor 
la Ierusalim, a amenințat cu moartea prin răstignire pe toți 
acei care ar fi împiedicat împlinirea ordinelor sale. (Ant. 11. 
1,3; 4.6).

Darius, persanul, a amenințat cu moartea pe cei care 
refuzau să asculte de decretele sale. (Ezra 6:11). Anticul 
Epifanes a crucificat pe mulți dintre iudei care refuzau 
să renunțe la religia lor contrar ordinelor lui. (Antig 12. 
5, 4). Alexandre Janeus (Guer. 1. 4, 6) și fariseii au răstignit 
pe vrăjmașii lor. (Guer. 1. 5, 3).  La romani răstignirea era o 
pedeapsă acordată doar sclavilor sau celor liberi care se 
făceau vinovați de crime odioase. Cetățenii romani erau scutiți 
de acest mod de pedepsire, în virtutea unor legi speciale.

Erau foarte obișnuite cruzimile care precedau actul 
răstignirii: biciuiau pe condamnat și după ce corpul era sfâșiat 
îl obligau să-și poarte crucea. (Matei 27:28; Marcu 15:15; Ioan 
19:1, 2, 14-19). Floro, reprezentantul roman și generalul Titus 
(Guer. 2. 14, 9) porunceau biciuirea condamnaților înainte de a 
fi răstigniți. Dacă victima era legată de cruce, moartea era mai 
lentă; în acest caz se murea de foame și sete după aproximativ 
trei zile, iar uneori se întâmpla același lucru și cu cei care erau 
pironiți în cuie. Când era necesar să se grăbească moartea 
condamnatului i se sfărâmau gambele picioarelor.
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Astfel au procedat cu cei doi tâlhari care au fost răstigniți 
cu Isus. (Ioan 19:31-33). Titus a poruncit răstignirea multor 
iudei după cucerirea Ierusalimului. Constantin a abolit acest 
mod de condamnare la moarte în tot imperiul roman.” John 
D. Davis, Dictionario da Biblia, pg. 141. Sao Paulo, SP. Editura 
Hagnos.

Unul dintre cele mai frumoase texte cu privire la Evanghelia 
lui Hristos din Vechiul Testament, descriind cu exactitate 
sacrificiul și moartea Sa substituitoare, se găsește în cartea 
profetului Isaia: 

„Iată, Robul Meu va propăși; Se va sui, Se va ridica, Se va 
înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de 
groază - atât de schimonosită Îi era fața, și atât de mult se 
deosebea înfățișarea Lui de a fiilor oamenilor - tot așa, pentru 
multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împărații 
vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor 
auzi ce nu mai auziseră.

Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul 
Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un 
Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, 
nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea 
nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om 
al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți 
întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, 
El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat 
asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, 
și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut 
peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții 
ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut 
să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost 
chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci 
la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis 
gura. El a fost luat prin apăsare și judecată; dar cine din cei de pe 
vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și 
lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost 
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pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar 
că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în 
gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință... 
Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o 
sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va 
propăși în mânile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se 
va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune 
pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și va lua 
asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui 
la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru 
că S-a dat pe Sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor 
fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora și S-a rugat 
pentru cei vinovați.” (Isaia 52:13-15; 53:1-12).

„Hristos a fost tratat aşa cum meritam 
noi, pentru ca noi să putem fi trataţi aşa 
cum merita El. El a fost condamnat pentru 
păcatele noastre, la care El n-a contribuit 
cu nimic, pentru ca noi să putem fi 
îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care 
noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit 
moartea care era a noastră, ca noi să putem 
primi viaţa care era a Lui. ‘Prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi’.” - H.L.L. pg. 26 engl.

În Psalmul 22, David a profetizat 
agonia lui Hristos pe cruce şi a citat cu 
precizie aceleaşi cuvinte folosite de El 
şi de vrăjmaşii Săi în timpul teribilului 
sacrificiu.

„Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit?” 
(versetul 1).

„Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau 
din cap și zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, 
să-l izbăvească, fiindcă-l iubește!” (versetele 7, 8).

„Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau 
târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mânile și picioarele: 
toate oasele aș putea să mi le număr. Ei, însă, pândesc și mă 
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privesc; își împart hainele mele între ei și trag la sorț pentru 
cămașa mea.” (versetele 16-18).

Actul trădării Lui, prețul trădării și abandonarea Sa de către 
ucenici, totul a fost prezis:

„Dar Domnul Mi-a zis: ...Aruncă olarului prețul acesta scump, 
cu care M-au prețuit!... Şi am luat cei trei zeci de arginți și i-am 
aruncat în casa Domnului, pentru olar.” (Zaharia 11:13).

„Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu și asupra omului 
care îmi este tovarăș! zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și 
se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici.” (Zaharia 
13:7).

Aceste cuvinte profetice își găsesc ecoul în faptele ce au 
avut loc începând de joi seara până vineri după-amiază.

„Atunci Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toți veți găsi în 
Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul și 
oile turmei vor fi risipite’.” (Matei 26:31).

„Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit 
la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginți, i-a dat 
preoților celor mai de seamă și bătrânilor... Şi după ce s-au 
sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc 
pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost 
numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”. Atunci s-a 
împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: ,,Au 
luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au 
prețuit unii din fiii lui Israel; și i-au dat pe Ţarina olarului, 
după cum îmi poruncise Domnul.” (Matei 27:3, 7-10).

„Ostașii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și  
le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au 
luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură 
țesătură de sus până jos. Şi au zis între ei: „Să n-o sfâșiem, ci 
să tragem la sorți a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să 
se împlinească Scriptura, care zice: „Şi-au împărțit hainele 
Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorți.” Iată ce 
au făcut ostașii.” (Ioan 19:23, 24).

„Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Tu, 
care strici Templul, și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te 
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pe Tine însuți! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de 
pe cruce!” Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și 
bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: „Pe alții i-a mântuit 
iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, 
să Se pogoare acum de pe cruce și vom crede în El! S-a încrezut 
în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a 
zis: ,Eu sunt Fiul lui Dumnezeu’!” (Matei 27:39-43).

„Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, 
Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46).

„Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, 
care era și el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul 
lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat 
într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou, al lui 
însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare 
la ușa mormântului și a plecat.” (Matei 27:57-60).

Evanghelia din profețiile Vechiului Testament este de fapt 
Evanghelia Noului Testament care descoperă Înțelepciunea, 
Dreptatea, Iubirea și Harul lui Dumnezeu oferite oricărui 
păcătos „pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă 
viața veșnică”. (Ioan 3:16).

Pavel a rezumat misiunea lui Hristos în favoarea omului 
căzut în cuvinte puține, dar profunde, când a afirmat: „Să aveți 
atitudinea acesta, care era și a lui Hristos Isus: El, măcar că era 
Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu 
Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de 
rob, făcîndu-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.” (Filipeni 2:5-8 - NIV).

Moartea lui Isus pe Calvar era centrul și circumferința 
lucrării și vieții apostolului Pavel. În cartea sa adresată 
credincioșilor din Corint, el afirma: „Cât despre mine, fraților, 
când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu 
cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de 
gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El 
răstignit.” (1 Corinteni 2:1, 2).
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Crucea lui Isus reprezintă lucrarea Sa în diverse aspecte. 
Crucea lui Hristos reprezintă restaurarea legăturii prin El 
între toate popoarele pe linie orizontală: „Dar acum, în Hristos 
Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin 
sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din ambele 
popoare a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i 
despărțea.” (Efeseni 2:13, 14  - ARC). Pavel știa că aceasta era 
unica alternativă sigură pentru unirea dintre oameni.

Sacrificiul lui Isus pe cruce, de asemenea indică și la 
restaurarea unei legături și pe linie verticală: „Şi toate lucrurile 
acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin 
Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării; că adică, 
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le 
în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea 
acestei împăcări.” (2 Corinteni 5:18, 19). În acest fel putem 
evidenția trei realizări ale lui Hristos în lucrarea Sa: 1. A 
descoperit iubirea lui Dumnezeu; 2. A salvat pe păcătoși; 3. A 
biruit răul.

„Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să 
petrecem o oră de meditaţie asupra vieţii 
lui Hristos. Să cercetăm viaţa Sa punct cu 
punct şi să ne lăsăm imaginaţia să prindă 
fiecare scenă şi, în special, pe cele din 
partea finală. Când ne ocupăm în felul 
acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a 
adus-o pentru noi, încrederea noastră în 
El va fi statornică, iubirea noastră faţă de 
El va fi stimulată şi noi vom fi tot mai mult 
pătrunşi de Spiritul Său. Dacă vrem ca, în 
cele din urmă, să fim mântuiţi, trebuie 
să învăţăm lecţia răbdării şi umilinţei la 
piciorul crucii.

Când ne adunăm, putem fi o binecuvântare unii pentru 
alții. Dacă suntem ai lui Hristos, gândurile noastre cele mai 
plăcute se vor ocupa numai de El; și, când vorbim unii cu alții 
despre iubirea Lui, inima noastră va fi îmblânzită de puterile 
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dumnezeiești. Privind la frumusețea caracterului Său, vom fi 
„schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului“ (2 Corinteni 3:18). - H.L.L., pg. 84 engl.

În acest fel putem spune că picioarele noastre sunt „încălțate 
cu râvna evangheliei păcii”.

O altă piesă vitală a armăturii creștinului, scutul, era mânuit 
cu mâna stângă de către războinic, urmărind protejarea în 
special a inimii, în timp ce sabia, arma de atac, era folosită cu 
mâna dreaptă. Vom analiza în continuare scutul credinței în 
capitolul următor.



SCUTUL      
CREDINȚEI



6           Scutul 
               credinței 
„Folosiți scutul credinței, cu care veți putea stinge 
toate săgețile arzătoare ale celui rău .” (Efeseni 6:16 
- NIV).

„Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Dumnezeu.” (Romani 10:17 - KJV).

Credința are un rol important în planul de mântuire. 
Păcătosul este îndreptățit doar prin credința în Hristos. 
„Suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu 

Dumnezeu.” (Romani 5:1). Lucrarea de sfințire, de asemenea, 
depinde de credință. „Cel neprihănit va trăi prin credință.” 
(Romani 1:17). „Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la 
întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și 
să primească, iertare de păcate și moștenirea printre cei care 
sunt sfințiți prin credința în Mine.” (Fapte 26:18 - KJV). 
Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu depinde de credință. 
Totuși, credința în ea însăși, nu are niciun merit. Este un dar 
de la Dumnezeu și poate fi dezvoltată prin exercițiu.

Pavel în Efeseni 2:8, 9 afirmă: „Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” 
Prin credință prindem mâna harului lui Dumnezeu pentru 
îndreptățirea, sfințirea și proslăvirea noastră.
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Ce este credința? În Evrei 11 găsim atât definiția credinței 
cât și exemple frumoase de eroi ai credinței ale căror vieți sunt 
demne de urmat.

„Şi credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
puternică încredințare despre lucrurile cari nu se văd.” (Evrei 11:1).

„Credința adevărată este un principiu activ.” - E. G. White, 
The General Conference Bulletin, 1 octombrie 1896.

„Credința mântuitoare este un contact prin care cei ce-L 
primesc pe Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. 
Credința adevărată este viață. O credință vie înseamnă o creștere 
a vigorii, o încredere deplină, prin care credinciosul devine o 
putere cuceritoare.” - H.L.L. pg. 348 engl.

„Credinţa priveşte dincolo de dificultăţi şi se bazează pe ceea 
ce nu se vede, chiar pe Cel ce este Atotputernic, prin urmare ea 
nu poate fi înfrântă. Credinţa se prinde de mâna lui Hristos în 
fiecare situaţie de criză.” - Slujitorii Evangheliei, pg. 262 engl.

„Credința este un dar de la Dumnezeu, dar puterea de a o 
folosi este a noastră. Credința este mâna cu care sufletul apucă 
mila și îndurarea date în dar de Dumnezeu.” - P.P., pag 432 engl.

„Şi fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci 
cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că 
răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6).

Aici apostolul clarifică marea importanță a credinței. De ce fără 
credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu? Credința 
înseamnă încredere. Dacă cineva se apropie de Dumnezeu fără să 
creadă că El are puterea de a răspunde la cererile lui, este numit 
de Dumnezeu un mincinos. Prin această atitudine nu poate să-I 
fie plăcut, ci din contră să-L ofenseze. Pe lângă aceasta, scriitorul 
inspirat afirmă două adevăruri foarte importante: 

1. Vorbind cu Dumnezeu, trebuie să fii conștient că nu faci 
doar o formalitate, ci de fapt vorbești cu Domnul Universului.

2. El binecuvântează pe cei ce-L caută cu încredere.
După ce definește semnificația credinței, Pavel prezintă o 

listă de persoane credincioase care au sacrificat totul pentru 
a-și menține loialitatea lor față de Dumnezeu. Să urmărim 
câteva exemple:



Scutul credinței      ̶     59 

Abel

„Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună 
decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, 
căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbește el 
încă, măcar că este mort.” (Evrei 11:4). Abel s-a apropiat de 
Dumnezeu cu deplină încredere în El. Și-a recunoscut condiția 
lui păcătoasă și s-a încrezut cu totul în harul divin, privind în 
viitor la jertfa lui Hristos pe Calvar. Datorită acestei încrederi, 
care l-a condus la ascultare de prescripțiile divine, el a fost 
acceptat și considerat neprihănit pentru că a crezut în Isus.

Enoh

„Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă 
moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. 
Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui 
Dumnezeu.” (Evrei 11:5). 

Enoh a fost prima ființă umană, dintre descendenții lui 
Adam, care a fost transferat la cer fără să vadă moartea. Biblia 
afirmă că el „a umblat cu Dumnezeu”. Cum era umblarea sa cu 
Dumnezeu?

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu n-a fost în transă sau 
în viziune, ci în toate îndatoririle zilnice ale vieții sale. El n-a 
devenit un pustnic, izolându-se complet de lume, căci el avea o 
lucrare de făcut pentru Dumnezeu în această lume. În familie 
și în legăturile sale cu oamenii, ca soț și tată, ca prieten și ca 
cetățean, el a fost slujitorul dârz și de neclintit al lui Dumnezeu.

Inima sa era în armonie cu voința lui Dumnezeu; căci „merg 
oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți?“ (Amos 3:3). Și 
această umblare sfântă cu Dumnezeu a fost o umblare continuă 
timp de trei sute de ani. Puțini ar fi creștinii aceia care n-ar fi 
mai zeloși și mai devotați dacă ar ști că mai au numai puțin 
timp de trăit sau că venirea lui Hristos este gata să aibă loc. 
Dar credinţa lui Enoh devenea mai puternică şi dragostea sa 
mai vie, pe măsură ce veacurile se scurgeau.” - P.P., pg. 86 engl.
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Noe

„Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit 
și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.” 
(Genesa 6:9).

„Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre 
lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a făcut 
un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea și a 
ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință.” 
(Evrei 11:7).

Să observăm caracteristicile lui Noe:

1. Neprihănit. Considerând că niciun om nu este neprihănit 
prin sine însuși, înțelegem că singurul mod prin care Noe putea 
fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu era prin credință: 
„Cel neprihănit va trăi prin credință”.

2. Integru (fără pată). Acest cuvânt semnifică faptul 
că Noe se preda cu totul lui Dumnezeu, fără vreo rezervă. 
Semnifică de asemenea, sinceritate totală. Încredere deplină 
în Dumnezeu.

3. Umbla cu Dumnezeu. Aici vedem aceeași caracteristică 
a lui Enoh. A umbla cu Dumnezeu transmite ideea de 
comuniune contiună, nu doar la anumite ore fixe, cum ar fi 
frecventarea reuniunilor religioase în anumite zile și apoi să 
uiți de Dumnezeu în afara acestui timp prescris. El credea 
realmente în Dumnezeu. Într-o epocă când nu ploua, el a 
acceptat Cuvântul lui Dumnezeu că va ploua și s-a pregătit 
datorită faptului că Dumnezeu l-a anunțat cu antecedență.

Într-o anumită regiune rurală, un grup de credincioși, toți 
agricultori, se confruntau cu o secetă grozavă. Nu ploua. S-au 
hotărât să anunțe o adunare de rugăciune pentru a cere ploaie 
de la Dumnezeu. O fetiță mică ce a ascultat și a înțeles aplelul, 
de asemenea, s-a prezentat la reuniune, cu o umbrelă. Doar ea 
a avut această atitudine. Cineva a întrebat-o pentru ce a luat 
umbrela, întrucât nu erau semne de ploaie. Ea a răspuns cu 
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o întrebare: N-am venit aici pentru a ne ruga pentru ploaie? 
De aceea am luat și umbrela. Era, de fapt, singura care avea 
credință.

Avraam

„Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un 
loc, pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără 
să știe unde se duce.” (Evrei 11:8). „Prin credință... când a fost 
chemat să plece... a ascultat.” Aici avem un exemplu puternic 
de credință activă. Cu alte cuvinte, când a fost chemat, s-a 
încrezut deplin în Acela care l-a chemat, sigur că Domnul îi va 
asigura cele necesare și a ascultat.

„A plecat fără să știe unde se duce”. Această afirmație merită 
cea mai mare considerație. În general, când cineva este chemat 
pentru a lucra într-un anumit loc, imediat încep cercetările cu 
privire la regiune, climă, mediul înconjurător, nivelul de viață, 
limbă, istoria țării, accidente geografice, dacă sunt săraci sau 
bogați etc.

Să ne imaginăm pe cineva primind o invitație pentru a lucra 
într-o anume țară. Invitatul întreabă: „Unde se dorește ca eu 
să merg?” Ei răspund: „Nu te preocupa. Pregătește-te pentru 
călătorie, ia-ți lucrurile cele mai importante, așteaptă până 
vom cumpăra biletele, îți vom asigura documentele și imediat 
vei ști unde vei merge.” Care ar fi reacția noastră la o astfel de 
propunere?

Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta 
și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta.” 
(Genesa 12:1). Care a fost reacția lui Avraam? „Avram a 
plecat, cum îi spusese Domnul... Avram avea șaptezeci și cinci 
de ani, când a ieșit din Haran.” (versetul 4).

Un alt detaliu important: în general când suntem în faza 
adolescenței, între 14 și 20 de ani, suntem plini de vise și nu 
luăm în considerare consecințele acțiunilor noastre. Dorim să 
facem aventuri. Avraam, totuși, nu era nicidecum adolescent. 
Era o persoană cu o experiență bogată, cu vârsta de 75 de 



62    ̶  Conflict și biruință           

ani. Am putea spune: deja avea etatea de pensionare; cum să 
faci o așa aventură?

În trecerea anilor, Avraam a continuat să fie credincios 
Domnului, dar nu avea copii și Dumnezeu i-a făgăduit: “Voi 
face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face 
un nume mare și vei fi o binecuvântare.” (Genesa 12:2). Ani 
după aceea, această făgăduință a fost repetată de câteva ori: 
„Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare; așa că, 
dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta 
va putea să fie numărată.” (Genesa 13:16).

„Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de 
ani, Domnul i S-a aratat și i-a zis: ,,Eu sunt Dumnezeul Cel 
atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un 
legământ între Mine și tine și te voi înmulți nespus de mult.” 
(Genesa 17:1, 2).

„Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul 
a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată 
și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă, 
despre care-i vorbise Dumnezeu. Avraam era în vârstă de 
o sută de ani, la nașterea fiului său Isaac. Şi Sara a zis: 
„Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi, va râde de mine.” 
Şi a adăugat: „Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara 
va da țâță la copii? Şi totuș i-am născut un fiu la bătrânețe!” 
(Genesa 21:1, 2, 5-7).

„Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit 
putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui 
ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om 
aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele 
cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.” 
(Evrei 11:11, 12).

„Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul 
acesta ca neprihănire.” (Genesa 15:6).

„Sunt mulţi aceia care, asemenea lui Avraam, sunt puşi 
la probă. Ei nu aud vocea lui Dumnezeu vorbindu-le în mod 
direct, din ceruri, ci El îi cheamă prin învăţăturile Cuvântului 
Său şi prin evenimentele providenţei Sale. Acestora poate că 
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li se cere să părăsească legăturile apropiate şi aducătoare 
de folos, să se despartă de rude şi să pornească pe o cale ce 
pare a fi numai o cale a lepădării de sine, a greutăţilor şi 
sacrificiului. Dumnezeu le-a rânduit o lucrare pe care s-o 
facă; dar o viaţă lipsită de griji, cum şi influenţa prietenilor şi 
rudelor, i-a împiedicat în dezvoltarea trăsăturilor de caracter 
esenţiale pentru împlinirea ei. El i-a chemat undeva departe 
de influenţa şi ajutorul omenesc şi-i conduce să simtă nevoia 
după ajutorul Său şi să depindă numai de El, pentru ca El 
să li se poată descoperi. Cine este oare gata ca la chemarea 
Providenţei să renunţe la planurile la care ţinea cu drag şi să 
se despartă de legăturile familiale? Cine este gata să accepte 
noi răspunderi şi să păşească în câmpuri necunoscute de 
activitate, aducând la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu 
cu hotărâre şi inimă binevoitoare, socotind -  de dragul lui 
Hristos - pagubele ca un câştig? Cel care va face astfel are 
credinţa lui Avraam şi va împărtăşi cu el acea „greutate 
veşnică de slavă“ (2 Corinteni 4:17), cu care ‘suferinţele din 
vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături’ (Romani 
8:18).” P.P., pg. 127, 128 engl.

În toate aceste cazuri putem observa cum credinţa a fost 
scutul care i-a protejat pe credincioşi în faţa greutăţilor şi 
dificultăţilor vieţii. Acum armătura este aproape gata. Dar chiar 
dacă suntem încinşi cu adevărul, avem platoşa neprihănirii, 
evanghelia păcii şi scutul credinţei, încă ne lipsesc două piese 
preţioase despre care vom studia în paginile următoare.



COIFUL      
MÂNTUIRII



7           Coiful 
               mântuirii 
„Folosiți coiful mântuirii .” (Efeseni 6:17 NIV).

Pentru care motiv a comparat Pavel mântuirea cu un 
coif? Unde se folosește coiful? La cap. Unde este sediul 
gândurilor noastre? În cap. Creierul este cel care ne 

determină să luăm decizii de a crede sau de a nu crede, de a ne 
încrede sau de a nu ne încrede. În mintea noastră trebuie să fie 
siguranța mântuirii.

Pavel a declarat: „Căci știu în cine am crezut. Şi sunt 
încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat 
până în ziua aceea.” (2 Timotei 1:12). În New International 
Version exprimarea este în felul următor: „Căci știu în cine am 
crezut. Şi sunt convins că El are putere să păzească ce I-am 
încredințat până în ziua aceea.”

În Filipeni 1:6, același apostol a scris: „Sunt încredințat că 
Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos.”

Mântuirea vine de la Domnul

Trebuie să înțelegem un principiu fundamental în legătură 
cu mântuirea; ea provine de la Domnul și nu de la altcineva.
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Să urmărim 
câteva lecţii din Cuvântul lui Dumnezeu

Înainte de a traversa Marea Roșie, poporul Israel s-a văzut 
în mare dificultate. Nu exista soluție omenească pentru ei. 
Marea era în față, armata lui Faraon în spate, de o parte și de 
alta munții înalți. Frica a umplut inima poporului. Care a fost 
mesajul lui Moise? „Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți 
vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta... 
Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stați liniștiți.” (Exodul 
14:13, 14). Ce s-a întâmplat? Imposibil pentru om. În fața 
ochilor stupefiați ai israeliților, Moise a întins toiagul pe care 
îl avea în mână și Marea Roșie s-a deschis, asigurând o cale 
pentru fugarii speriați. După ce israeliții au trecut ca pe uscat, 
oștile inamice urmărindu-i, au fost total distruse de apele care 
s-au revărsat cu toată forța.

Renumita bătălie a lui Iosafat

Trei națiuni puternice (amoniții, moabiții și maoniții) s-au 
reunit pentru a se lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. 
În acel timp Israel era împărțit, iar regele Iosafat avea sub 
conducerea sa doar două seminții.

„Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând: „O mare 
mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare... În spaima 
sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un 
post pentru tot Iuda.” (2 Cronici 20:2, 3).

Din punct de vedere omenesc și militar nu exista nici cea 
mai mică posibilitate de victorie din partea lui Iosafat, ceea ce 
chiar regele a recunoscut în rugăciunea sa către Domnul.

„Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, 
care înaintează împotriva noastră, și nu știm ce să facem, dar 
ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!” (versetul 12).

Să observăm răspunsul Domnului, prin profet, la rugăciunea 
lui Iosafat:
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„Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari 
mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.” (versetul 15).

„A doua zi, au pornit dis-de-dimineață spre pustia Tecoa. 
La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ,,Ascultați-mă, Iuda și 
locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul 
vostru și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” 
(versetul 20).

Acum observați decizia total neobișnuită a regelui Iosafat:
„Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, 

îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau 
pe Domnul și ziceau: ‚Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui 
ține în veac!’” (versetul 21).

Niciodată nu s-a văzut așa ceva în nicio parte a lumii. Să 
așezi un ansamblu coral înaintea unei oștiri pentru a înfrunta 
inamicul. Cu toate acestea, ce s-a întâmplat în continuare?

„În clipa când au început cântările și laudele Domnul a pus o 
pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva 
celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi 
au fost bătuți. Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra 
locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire 
și să-i prăpădească. Şi, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, 
s-au ajutat unii pe alții să se nimicească.” 
(versetele 22, 23).

Aceasta a fost o adevărată bătălie a 
credinței.

Aceasta, de asemenea, este bătălia 
noastră. Nu avem forțe în noi înșine 
pentru a birui pe vrăjmaș. El este mai 
puternic decât noi. Totuși, putem să-l 
înfruntăm împreună cu Isus.

Isus Hristos l-a biruit pe Satan în cer, 
în pustia ispitirii și în final la Calvar.

„Salvarea vine de la Domnul.” (Psalmul 
3:8 - ARC).

DUMNEZEU 
ESTE 

PENTRU NOI 
DUMNEZEUL 
IZBĂVIRILOR 
ȘI DOMNUL, 
DUMNEZEU, 

NE POATE 
SCĂPA 

DE MOARTE.
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„Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem?” 
(Psalmul 27:1).

„Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul, 
Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte.” (Psalmul 68:20).

Mântuirea este actul divin de eliberare a credincioșilor de 
condamnarea păcatului, a propriului păcat și de consecințele 
eterne ale acestuia și de restabilire a comuniunii depline cu 
Dumnezeu. De aceea, precum un coif, mântuirea trebuie să fie 
în capul nostru. Cum așa? Simplu: să nu permitem ca în vreun 
moment mintea noastră să pună la îndoială salvarea care ne-a 
fost asigurată de Hristos prin moartea Sa la Calvar și prin 
învierea Sa.

„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească 
și să-Şi dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45).

„Căci, dacă atunci când eram 
vrăjmași, am fost împăcați cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, 
cu mult mai mult acum, când suntem 
împăcați cu El, vom fi mântuiți prin 
viața Lui.” (Romani 5:10).

„Fiindcă plata păcatului este 
moartea [eternă]: dar darul fără plată 
al lui Dumnezeu este viața veșnică în 
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 
6:23).

„Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

FIINDCĂ 
PLATA 

PĂCATULUI 
ESTE 

MOARTEA [ETERNĂ]: 
DAR DARUL 
FĂRĂ PLATĂ 

AL LUI 
DUMNEZEU 

ESTE 
VIAȚA VEȘNICĂ 

ÎN ISUS HRISTOS, 
DOMNUL NOSTRU.
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Amploarea mântiurii

Planul de mântuire este mult mai amplu decât ne putem 
imagina. Doctrina mântuirii include scopul și acțiunea divină 
de a salva omenirea de puterea, condamnarea și prezența 
păcatului.

Care este semnificația numelui Isus? În greacă „Iesous”. 
Este o transliterație din aramaică „Yeshua”, care înseamnă: 
„Iehova este Mântuirea”.

În timpurile biblice nu se dădea nimănui un nume la 
întâmplare sau pentru că părinții găseau că este frumos 
acel nume. Numele era în legătură cu caracterul sau cu 
circumstanțe speciale. De exemplu, Iacov înseamnă „înșelător” 
sau „amăgitor”. După lupta sa cu Hristos din acea noapte de 
neliniște de la râul Iaboc, Hristos i-a dat un nume nou: „Israel” 
pentru că „s-a luptat cu îngerul, și a fost 
biruitor”. (Osea 12:4).

Cu privire la numele lui Isus, îngerul a 
spus: „pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale”. (Matei 1:21).

În mod general, mântuirea implică: 
chemarea, îndreptățirea, sfințirea și 
proslăvirea. „Şi pe aceia pe care i-a hotărât 
mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe 
care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; 
iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, 
i-a și proslăvit.” (Romani 8:30).

„Şi voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. 
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înțelepciune, neprihănire, sfințire și 
răscumpărare, pentru ca, după cum este 
scris: ,,Cine se laudă, să se laude în Domnul.” 
(1 Corinteni 1:30, 31)

ȘI VOI, 
PRIN EL
SUNTEȚI

ÎN
HRISTOS

ISUS.
EL A FOST 
FĂCUT DE 

DUMNEZEU 
PENTRU NOI 

ÎNȚELEPCIUNE, 
NEPRIHĂNIRE, 

SFINȚIRE ȘI 
RĂSCUMPĂRARE.
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În continuare avem un ilustrație frumoasă care clarifică 
pașii păcătosului către mântuire: 

„Prin urmare, cum suntem noi mântuiți? „După cum Moise 
a înălțat șarpele în pustie“, tot așa a fost înălțat [la cruce] și Fiul 
omului și toți aceia care au fost înșelați și mușcați de șarpe pot 
să privească și să trăiască. „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii“ (Ioan 1:29). Lumina care pornește de la cruce 
descoperă iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage către 
Sine. Dacă nu ne împotrivim acestei atracții, vom fi conduși 
la piciorul crucii, plini de pocăință pentru păcatele care L-au 
răstignit pe Mântuitorul. După aceea, Duhul lui Dumnezeu 
produce prin credință o nouă viață în suflet. Gândurile și 
dorințele sunt aduse în ascultare de voința lui Hristos. Inima și 
mintea sunt create din nou, după chipul Aceluia care lucrează 
în noi ca să-Și supună totul. Apoi se scrie Legea lui Dumnezeu 
în minte și inimă și putem zice împreună cu Hristos: ’Îmi place 
să fac voia Ta, Dumnezeule’ (Psalmii 40: 8).” - H.L.L .,176 engl.

Să detaliem aceşti paşi

1.  Lumina care pornește de la cruce descoperă iubirea  
 lui Dumnezeu.

2.  Iubirea divină, prin acțiunea Duhului Sfânt, ne atrage  
 la Hristos.

3.  Dacă nu ne împotrivim atracției, suntem conduși   
 la piciorul crucii, plini de pocăință pentru păcatele 
 care L-au răstignit pe Mântuitorul. 
 Notați că adevărata pocăință apare când    
 contemplăm pe Hristos răstignit pentru păcatele   
 noastre. 
 După pocăință, suntem îndreptățiți sau iertați.

4.  Când suntem îndreptățiți, suntem născuți din nou   
 pentru o viață nouă. Suntem transformați în ființe noi.  
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 Gândurile și dorințele se supun gândurilor și voinței  
 lui Dumnezeu.

5.  Legea lui Dumnezeu este scrisă în inima noastră prin  
 Spiritul Sfânt.

6.  Putem spune cu Hristos: „Vreau să fac voia Ta,   
 Dumnezeule” (Psalmul 40:8).

În acest punct mântuirea face parte din viața noastră, este 
coiful care ne protejează mintea de gândurile impure. Acum că 
suntem în totul protejați, să trecem la ultima parte a armăturii, 
care nu este doar un instrument de protecție, ci o armă pentru 
a lupta în această bătălie.



    SABIA
      DUHULUI



8           Sabia 
               duhului
„Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 6:17).

Vasul englez Bounty, comandat de locotenentul William 
Bligh, călătorea către Pacificul de Sud în 1787 pentru a 
aduna răsaduri de breadfruit (arbore de pâine). Marinarii 

s-au înscris bucuroși, considerând expediția o călătorie spre 
paradis. Neavând o a doua persoană pentru comanda vasului, 
comandantul Bligh a numit pe prietenul său Fletcher Christian 
în această răspundere. Bounty a ancorat în Tahiti pentru șase 
luni, și marinarii, coordonați de nepăsătorul Fletcher Christian 
s-au bucurat de „paradis” la maxim. Când a sosit timpul pentru 
plecare, unii dintre oameni doreau să rămână cu tovarășii lor 
din insulă. Trei marinari care au încercat să dezerteze au fost 
biciuiți. Ambientul de pe vas a devenit sumbru și, la 28 aprilie 
1789, Fletcher Christian a promovat cea mai renumită revoltă 
din istorie. Bligh și simpatizanții lui au fost abandonați pe 
mare într-o barcă supraîncărcată, în care au navigat 3700 de 
mile până la Timor.

Răsculații au preluat controlul vasului și au început să 
discute ce să facă în continuare. Christian s-a reîntors la 
Tahiti, unde lăsase câțiva răsculați, au sechestrat câteva femei, 
au obținut câțiva sclavi și au călătorit cu restul echipajului 
aproximativ o mie de mile, ajungând la o insulă nelocuită 
numită Pitcairn. Pe insula respectivă, micul grup a degenerat 
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rapid. Au început să distileze alcool dintr-o plantă nativă. 
Băuturile și luptele au caracterizat micul grup de oameni. Bolile 
și asasinatele au curmat, în final, viața tuturor oamenilor, cu 
excepția unuia, Alexander Smith, care a devenit singurul om al 
insulei înconjurat de un grup de femei și copii.

Atunci s-a întâmplat ceva minunat. Smith a găsit o Biblie, 
care a fost abandonată pe vas. Când a citit-o, a acceptat mesajul 
din inimă și a început să instruiască micul grup de persoane. 
I-a învățat adevărurile Bibliei pe micii coloniști, i-a îndrumat 
cum să urmeze instrucțiunile din prețioasa carte. Mesajul lui 
Hristos a transformat acele vieți în așa fel încât, douăzeci de 
ani mai târziu, în 1808, când vasul Topazio a ancorat în insulă, 
a găsit o societate de creștini fericiți, trăind în prosperitate și 
pace, liberi de crime, boli și revolte. Ani mai târziu, acea Biblie 
a ajuns în mâinile unui vizitator care a luat-o și a dus-o în SUA, 
dar în 1950 s-a reîntors pe insulă. Acel exemplar de Biblie este 
expus într-o biserică din Pitcairn ca un monument al mesajului 
ei transformator.

De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu are 
putere de a crea și recrea. Psalmistul afirmă 
că: „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul 
Domnului și toată oștirea lor prin suflarea 
gurii Lui... Căci El zice și se face; poruncește 
și ce poruncește ia ființă.” (Psalmul 33:6, 9).

Isus Hristos este numit „Cuvântul”. „La 
început era Cuvântul, și Cuvântul era cu 
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” 
(Ioan 1:1). „Şi Cuvântul S-a făcut trup și 

a locuit printre noi.” (versetul 14). Isus fiind Dumnezeu, S-a 
făcut om. A devenit Dumnezeu-om. El e Fiul lui Dumnezeu, 
adică, posedă natura divină; este Fiul omului, adică, posedă 
natura umană.

Biblia are caracteristici fundamentale asemănătoare Cuvân-
tului Dumnezeu-Om. Este Cuvântul lui Dumnezeu cu limbaj 
omenesc. Posedă natura divino-umană. Autorul ei este Însuși 
Dumnezeu, dar transmite gândul divin în cuvinte omenești.

CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU 

ARE PUTERE 
DE A CREA 
ȘI RECREA.
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Fiind descoperirea lui Dumnezeu Însuși, transmite ființelor 
umane viață conform perspectivei divine. Ce spune Biblia 
depre ea însăși?

1. Este o apărare sigură împotriva păcatului: „Strâng 
Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” 
(Psalmul 119:11).

2. Este o lumină puternică ce ghidează ființele umane, care 
cred în ea, pe o cale sigură: „Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105).

3. Are autoritate divină: „Iată spre cine Îmi voi îndrepta 
privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se 
teme de cuvântul Meu.” (Isaia 66:2).

4. Este atât de etern ca și Dumnezeu Însuși: „Cerul și 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Luca 
21:33).

5. Conțin programul divin: „Apoi le-a zis: ,,Iată ce vă spuneam 
când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este 
scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 
(Luca 24:44).

6. Are putere sfințitoare: „Sfințește-i prin adevărul Tău: 
Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17).

7. Transmite credință și viață veșnică: „Dar lucrurile acestea 
au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui.” (Ioan 
20:31).

8. Transmite lecții ce asigură speranță: „Şi tot ce a fost scris 
mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, 
prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să 
avem nădejde.” (Romani 15:4).
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9. Este Cuvântul lui Dumnezeu: „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 Dumnezeu, care 
lucrează și în voi care credeți.” (1 Tesaloniceni 2:13).

10. Este cuvântul adevărului: „Caută să te înfățișezi înaintea 
lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de 
ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului.”  
(2 Timotei 2:15).

11. Este izvorul adevăratei înțelepciuni și mântuiri: 
„... 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 3:15-17).

12. Este vocea lui Dumnezeu: „După ce a vorbit în vechime 
părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe 
chipuri, Dumnezeu...” (Evrei 1:1).

13. Este viu și lucrător: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: 
pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile 
și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.” (Evrei 4:12).

14. Are putere transformatoare: „fiindcă ați fost născuți 
din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba 
și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea 
cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta 
este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.”  
(1 Petru 1:23-25).
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15. Este rodul voinței lui Dumnezeu: „Fiindcă mai întâi de 
toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește 
singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; 
ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.”  
(2 Petru 1:20, 21).

“Viața lui Hristos, care dă viață 
lumii, este în Cuvântul Său. Prin 
Cuvântul Său, Hristos a vindecat 
bolile și a alungat demonii; prin 
Cuvântul Său, a liniștit marea și a 
înviat morții; iar oamenii mărturiseau 
că în Cuvântul Său era putere. El a 
rostit Cuvântul lui Dumnezeu așa 
cum a vorbit prin toți prorocii și prin 
învățătorii din Vechiul Testament. 
Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos și Mântuitorul 
dorea să lege de Cuvânt credința urmașilor Săi. Atunci când 
prezența Sa vizibilă urma să se retragă, Cuvântul avea să fie 
izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau să 
trăiască „prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“ 
(Matei 4:4).

După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și 
viața spirituală este susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Și orice om trebuie să primească viață din Cuvântul lui 
Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim 
hrăniți, tot astfel trebuie să primim și Cuvântul pentru noi 
înșine. Noi nu trebuie să-l primim numai prin mijlocirea altei 
minți. Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, 
cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru ca să 
înțelegem Cuvântul Său. Trebuie să luăm un verset și să ne 
concentrăm mintea, ca să înțelegem gândul pe care Dumnezeu 
l-a pus acolo pentru noi. Trebuie să stăruim asupra acelui gând 
până când ni-l însușim și știm „ce zice Domnul“.

Isus îmi adresează mie făgăduințele și avertizările Sale. 
Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât a dat pe unicul 

PRIVIND 
NECONTENIT 

LA ISUS CU OCHII 
CREDINȚEI, 

VOM FI ÎNTĂRIȚI. 
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Său Fiu, ca eu, crezând, să nu pier, ci să am viața veșnică. 
Experiențele arătate în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie 
să devină experiențele mele. Rugăciunea și făgăduința, 
învățătura și avertismentul sunt ale mele. „Am fost răstignit 
împreună cu Hristos și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăiește în mine. Şi viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat 
pe Sine pentru mine“ (Galateni 2:20). Atunci când credința 
primește și asimilează astfel principiile adevărului, ele devin o 
parte a ființei, o parte care pune în mișcare viața. Cuvântul lui 
Dumnezeu primit în suflet modelează gândurile și determină 
dezvoltarea caracterului.

Privind necontenit la Isus cu ochii credinței, vom fi întăriți. 
Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor 
Săi care flămânzesc și însetează. Ei vor simți că Hristos e un 
Mântuitor personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată 
că este duh și viață. Cuvântul distruge natura firească, 
pământească, și dă o nouă viață în Isus Hristos. Duhul Sfânt 
vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de transformare 
a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce în ucenici; 
ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii și inima este 
refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi „prin 
orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“. Aceasta 
înseamnă a mânca pâinea care se coboară din cer.” - H.L.L., 
pag 390, 391 engl.

„Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită 
în Hristos, este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți acei 
care sunt mântuiți. Aceasta este cunoașterea care lucrează 
transformarea caracterului. Primită în inimă, ea va aduce 
înnoirea sufletului după chipul lui Hristos. Aceasta este 
cunoașterea la care Dumnezeu îi cheamă pe copiii Săi pentru a 
o primi, afară de care toate celelalte nu sunt decât deșertăciune 
și nimicnicie.” - I.F.A. pg. 475 engl.

Biblia devine o mare armă de luptă pentru creștin. În 
mijlocul îndoielilor el caută un „așa zice Domnul”. Când este 
ispitit, el își amintește că „stă scris”. Cu această sabie Isus a 
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învins și doar prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu putem, 
de asemenea, să obținem și noi biruința.

În acest punct putem spune că armătura creștinului este 
aproape completă: cureaua adevărului, platoșa neprihănirii, 
evanghelia păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia 
Duhului. Soldatul lui Hristos este bine protejat, dar el  are 
nevoie de a căuta înțelepciune pentru a mânui toate piesele 
armăturii. Cum poate fi făcută aceasta? Doar prin comuniunea 
cu Dumnezeu prin rugăciune și studiul Bibliei.

În următorul capitol vom vorbi despre puternicul 
instrument divin al comuniunii cu cerul.



RUGĂCIUNEA



9           Rugăciunea
               
„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).

„Cât mai puține cuvinte, este cea mai bună rugăciune.” 
Martin Luther.

„Rugăciunea este revărsarea sufletului într-o formă sinceră, 
sensibilă și afectuoasă către Dumnezeu, prin Isus Hristos, în 
puterea și ajutorul Spiritului Sfânt, relativ la lucrurile pe care 
le-a promis Dumnezeu.” John Bunyan.

„Cerul niciodată nu este surd decât atunci când inima 
omului este mută.” Trench.

„Rugăciunea care începe cu încredere și continuă cu 
speranță va termina cu recunoștință, biruință și laudă.” A. 
Maclaren.

„Rugăciunea sfântă, umilă, cu căință, credință arzătoare și 
perseverentă niciodată nu se pierde; prevalează întotdeauna la 
obținerea lucrurilor căutate sau cu acelea cu care solicitantul 
este mai mulțumit la sfârșit, de acord cu înțelepciunnea 
superioară a Tatălui său ceresc în care el se încrede.” Weeks.
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„Acela care fuge de Dumnezeu dimineața, greu de a-L 
întâlni în restul zilei.” John Bunyan.

„Dimineața, rugăciunea este cheia care ne deschide 
comorile milei și binecuvântărilor lui Dumnezeu; la amiază, 
este cheia care ne închide sub protecția Sa salvatoare.” W. 
Beecher.

„La rugăciune, cel mai bine este să ai o inimă fără cuvinte, 
decât cuvinte fără inimă.” John Bunyan.

Dumnezeu pune la dispoziția poporului Său diferite 
mijloace ale harului. Sunt resursele divine care fac 
posibil pentru credincioși să prindă mâna harului divin 

pentru a satisface toate nevoile lor spirituale. Dintre acestea 
unele din cele mai esențiale sunt: Cuvântul lui Dumnezeu și 
rugăciunea. În acest capitol vom acorda atenție acesteia din 
urmă: rugăciunea.

Când studiem viața lui Hristos, descoperim că o bună 
parte a existenței Lui aici pe această planetă a fost dedicată 
rugăciunii. De fapt, de comuniunea Sa permanentă cu Tatăl 
depindea biruința Sa ca Mântuitor al umanității.

În Noul Testament, găsim multe dovezi ale vieții intense 
de rugăciune ce a caracterizat misiunea lui Hristos. Bazat pe 
propria experiență, a dat instrucțiuni specifice urmașilor Săi 
despre modul de utilizare al acestui mijloc divin de comunicare 
cu cerul.

„Când vă rugați” spunea Isus, „să nu fiți ca fățarnicii, cărora 
le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile 
ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun, că 
și-au luat răsplata.” (Matei 6:5). Isus a condamnat vehement 
orice acțiune religioasă care viza aprobarea oamenilor, prin 
afișarea pietății personale.

El a continuat: „Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-
ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, 
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care vede în ascuns, îți va răsplăti.” (versetul 6). Dintre  toate 
formele de rugăciune cea care alimentează sufletul mai mult 
este rugăciunea particulară, secretă. În acest tip de rugăciune, 
putem deschide înaintea lui Dumnezeu sufletul nostru, și, 
vorbind cu Dumnezeu cum vorbește cineva cu prietenul său, 
putem să-I spunem toate bucuriile și tristețile noastre, precum 
și biruințele și căderile. Putem să ne rugăm cât timp dorim sau 
cât avem nevoie. Hristos petrecea nopți întregi în comuniunea 
Sa personală cu Tatăl.

„Când vă rugați” a continuat Hristos „să nu bolborosiți 
aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o 
mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei; căci 
Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți 
voi.” (versetele 7, 8).

De când sistemul păgân învață că ființa umană este 
îndreptățită prin faptele sale, a creat neamuri care, pentru a 
avea răspuns favorabil la rugăciunile lor, trebuiau să vorbească 
mult pentru a convinge pe Dumnezeu de nevoile lor. Hristos 
a clarificat că bunul nostru Tată ceresc cunoaște deja nevoile 
noastre înainte ca noi să I le prezentăm.

Isus ne-a lăsat un model de rugăciune: Tatăl Nostru. 
Rugăciune simplă, directă, la punct, cuprinzând necesitățile 
noastre fizice și spirituale, adresându-ne lui Dumnezeu ca 
unui Tată. Această rugăciune, cu toate că este scurtă, este 
cuprinzătoare, incluzând nu numai nevoile individuale, ci, de 
asemenea, interes pentru semeni.

,,Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; 
vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne 
iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta 
este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” (Matei 6:9-13).

Tatăl nostru. Aceste cuvinte de început se adresează 
lui Dumnezeu ca Tatăl nostru. Suntem membrii țesăturii 
omenirii și această exprimare relevă un spirit altruist, nu 
egoist. Pronumele ‚eu’ și ‚al meu’, când sunt folosite de ființele 
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umane păcătoase, conduc la separare. Pronumele ‚noi’ ne 
unește pe unii cu alții. Nu căutăm binecuvântări doar pentru 
noi înșine, ci pentru semenii noștri. Și faptul că ne adresăm 
lui Dumnezeu cu Tatăl nostru, ne considerăm fii ai Săi și pe 
semenii noștri ca frați ai noștri.

Care eşti în ceruri. Dacă Tatăl nostru este în ceruri, iar noi 
suntem pe Pământ, această rugăciune relevă faptul că familia 
lui Dumnezeu nu se restrânge la această planetă. Facem parte, 
nu numai dintr-o familie mondială, ci dintr-una universală. 
Prin Hristos, Cerul este unit cu Pământul, iar ființele cerești 
privesc cu pietate la rasa căzută pentru care Hristos Și-a dat 
prețioasa viață.

Sfinţească-se Numele Tău. Prin această expresie ne 
angajăm, prin harul lui Dumnezeu, să trăim o viață de sfințire, 
de dedicare Aceluia care ne-a creat și ne-a răscumpărat 
cu prețiosul Său sânge. După cum îngerii aduc reverență 
numelui lui Dumnezeu în Ceruri, tot așa trebuie să-I aducem 
și noi reverență pe Pământ, nu doar teoretic, ci reprezentând 
caracterul Său, neprihănirea Sa, în viața noastră de fiecare zi.

Vie împărăţia Ta. Poate inconștient, dar multe milioane 
care rostesc rugăciunea Tatăl nostru, cer ca împărăția lui 
Dumnezeu să fie stabilită pe acest Pământ. Acest cuvânt 
‚împărăția’ include atât împărăția harului în prezent, cât și 
împărăția slavei în viitor. Prin supunerea noastră lui Hristos 
ca Împărat al harului, ne pregătim pentru a face parte din 
împărăția slavei Sale care va fi stabilită cu ocazia venirii Lui.

Facă-se voia Ta, precum în Cer şi pe Pământ. Prin aceste 
cuvinte, rostite în mod conștient, manifestăm dispoziția 
noastră de a supune voința noastră voinței lui Dumnezeu. 
După cum voința lui Dumnezeu este împlinită în Cer și în 
lumile necăzute în păcat, noi trebuie să fim dispuși, ca prin 
harul pe care Hristos ni-l acordă, să împlinim doar voia divină.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. 
Dumnezeu dorește ca noi să recunoaștem dependența 
noastră de El în fiecare zi. În experiența poporului Israel în 
pustie, Dumnezeu nu le-a trimis provizii de mană pentru o 
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săptămână sau pentru o lună sau pentru un an. În fiecare zi 
era trimisă cantitatea necesară pentru acea zi. Doar în ziua 
a șasea mana cădea în cantitate dublă pentru a compensa 
faptul că nu cădea în Sabat. Dumnezeu are diferite lecții 
pentru copiii Săi prin această rugăciune. El nu dorește să fim 
neliniștiți pentru ziua de mâine.  Isus zice: „Nu vă îngrijorați 
dar, zicând: ,,Ce vom mânca?” Sau: ,,Ce vom bea?” Sau: ,,Cu ce ne 
vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. 
Tatăl vostru Cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați 
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate 
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar 
de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăși. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:31-34).

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri.  Aici este un angajament foarte serios pe 
care îl facem cu Dumnezeu prin această rugăciune: iartă-ne, 
cum iertăm. Iertăm de fapt, sau doar ne angajăm să facem?  
La sfârșitul rugăciunii, Hristos a subliniat acest punct: „Dacă 
iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va 
ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile 
lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.” (Matei 
6:14,15).

Şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. În 
același timp în care cerem lui Dumnezeu  ca să ne elibereze de 
ispite, trebuie să cooperăm cu agenții cerești, evitând și chiar 
fugind de ispită. Iosif, în Egipt, în fața ispitei, nu a ezitat să fugă 
de păcat și de ispită pentru ca viața sa să nu fie contaminată.

În capitolul 7 din Matei, Hristos a continuat prețioasele Sale 
instrucțiuni în legătură cu rugăciunea potrivită: „Cereți și vi se va 
da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, 
capătă; cine caută, găsește; și celui ce bate, i se deschide... Deci, dacă 
voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât 
mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor 
ce I le cer!” (versetele 7, 8).

În Ioan 15:7, Hristos a prezentat o condiție fundamentală 
pentru a fi împlinită ca rugăciunile noastre să fie ascultate: 
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„Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, 
cereți orice veți vrea și vi se va da.” A accepta pe Hristos ca Domn 
și Mântuitor al nostru și a rămâne legați de El este condiția ca 
cererile noastre adresate Lui să fie ascultate.

Și apostolul Ioan afirmă ceva asemănător când scrie: „Şi 
orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile 
Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Şi 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 3:22, 23).

Există încă o altă condiție pentru ca să avem răspunsuri la 
rugăciunile noastre. Trebuie să părăsim păcatul. Psalmistul 
afirma: „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, 
nu m-ar fi ascultat Domnul.” (Psalmii 66:18). Orice păcat 
trebuie să fie abandonat prin pocăință, mărturisire și 
ascultare de lumina de la Dumnezeu, care strălucește în 
calea noastră.

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, 
ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.”  
(1 Ioan 1:9).

„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 curățește de orice păcat.” (1 Ioan 1:7).

Apostolul Pavel ne atenționează: „Rugați-vă neîncetat.”  
(1 Tesaloniceni 5:17).

Și marele nostru Maestru, după ce a prezentat evenimentele 
care vor preceda venirea Sa, a declarat: „Vegheați dar în 
tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate 
lucrurile acestea, care se vor întâmpla, și să stați în picioare 
înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36).

Există în Biblie rugăciuni memorabile, ale servilor 
credincioși ai lui Dumnezeu, care s-au evidențiat prin predarea 
lor totală Domnului și au lăsat un raport demn de imitat. Cu 
toate că spațiul nu ne permite să cităm diferitele rugăciuni 
înregistrate în cartea sfântă, atragem atenția cititorului la 
rugăciunea lui Daniel, profetul Celui Preaînalt a cărui viață nu 
a fost contaminată de vreun „viciu”. 
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„Şi mi-am întors fața spre Domnul 
Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune 
și cereri, postind în sac și cenușă. 
M-am rugat Domnului, Dumnezeului 
meu și I-am făcut următoarea 
mărturisire: ,,Doamne, Dumnezeule 
mare și înfricoșate, Tu, care ții 
legământul și dai îndurare celor ce Te 
iubesc și păzesc poruncile Tale! Noi 
am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, 
am fost răi și îndărătnici, ne-am 
abătut de la poruncile și orânduirile 
Tale. N-am ascultat pe robii Tăi, 
prorocii, care au vorbit, în Numele 
Tău, împăraților noștri, căpeteniilor 
noastre, părinților noștri și către tot 
poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, 
iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se 
umple fața de rușine, nouă tuturor 
oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului 
Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai 
izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovați 
față de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața 
de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, 
și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La 
Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea și iertarea, căci 
împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului, 
Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese 
înainte prin robii Săi, prorocii; ci tot Israelul a călcat Legea Ta 
și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea, ne-au 
și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul 
lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 
El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră 
și împotriva căpeteniilor noastre, care ne-au cârmuit, și a adus 
peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub 
cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum 
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asupra Ierusalimului. După cum este scris în Legea lui Moise, 
toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; și noi n-am rugat 
pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile 
noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și 
Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci 
Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care 
le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Şi acum, Doamne 
Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara 
Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ţi-ai făcut un Nume, 
așa cum este și astăzi: noi am păcătuit..., am săvârșit nelegiuire. 
Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia 
Ta de la cetatea ta Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt; 
căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor 
părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocara 
tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă dar, acum, Dumnezeul 
nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și, pentru dragostea 
Domnului, fă să strălucească Fața Ta peste sfântul Tău locaș 
pustiit...! Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii 
și privește la dărâmăturile noastre, și la cetatea peste care este 
chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îți 
aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. 
Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează 
și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci 
Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!” 
(Daniel 9:3-19).

Daniel încă se ruga, când îngerul Gabriel a venit personal să 
răspundă la cererea sa de clarificare a profețiilor.

Daniel era om de rugăciune. Obișnuia să se adreseze 
Domnului, în  mod regulat, de trei ori pe zi. Și chiar amenințat 
de decretul regelui nu și-a schimbat conduita pentru a se 
adapta la circumstanțe.

Să imităm, dar, pe servii lui Dumnezeu din trecut și, mai 
presus de toți, să imităm pe Acela care niciodată nu a comis 
vreun păcat, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. El 
este, de asemenea, exemplul nostru în modul de a ne ruga.
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Iubite prieten, cred că în acest moment simți dorința de 
a vorbi cu Dumnezeu, de a-L căuta în rugăciune. Vorbește cu 
Dumnezeu ca și cu un prieten! Caută-L după cum un fiu caută 
ajutor la tatăl său. Vorbește-I cu încredre, că El va asculta și 
va răspunde. Cine vrea, ar putea să se roage astfel: „Doamne, 
începând din acest moment, vreau să devin un credincios de 
rugăciune, dispus a Te căuta, a-Ți vorbi și a folosi în cel mai bun 
mod posibil privilegiul acestei comuniuni. Ai milă de mine. 
Ajută-mă să am credință, să fiu mereu îmbrăcat cu armătura 
creștină și, prin Hristos, să pot fi un creștin biruitor. În numele 
Lui, Îți cer cu umilință. Amin.”

Ce minune a fi un creștin! Ce minune a putea vorbi cu 
Dumnezeu! Ce privilegiu a putea practica tot ceea ce am 
studiat până aici. În următorul capitol vom lua în considerare 
o necesitate de bază a oricărui soldat: Repausul.



ODIHNA
    SOLDATULUI         
           CREȘTIN



10              Odihna 
   soldatului creștin

„Noi, fiindcă am crezut, intrăm în ‚odihnă’.” 
                                                                            (Evrei 4:3).

Îmi amintesc de experiența unui prieten care, având 
familie, studia la o Facultate de Drept dimineața, iar apoi 
lucra toată după amiaza, până seara târziu. Folosea zilele 

de duminică pentru a-și face temele pentru facultate. Totuși, 
cu toate eforturile sale, niciodată nu reușea să aibă rezultate 
mulțumitoare la examene. Ce a făcut el?

A cumpărat un mic teren și a început să-și dedice toate 
duminicile în îngrijirea proprietății rurale. Acolo lucra la 
grădină, făcea exerciții fizice utile, iar noaptea dormea bine. 
Care a fost rezultatul aproape imediat? A început să aibă 
rezultate bune la examene.

Concluzia: organismul nostru are nevoie de repaus. Nu 
întotdeauna odihna semnifică încetarea tuturor activităților. 
În multe cazuri, schimbarea rutinei, practicarea exercițiilor 
fizice, în special pentru acei care se dedică activității 
sedentare, devine un excelent remediu pentru epuizarea fizică 
sau mentală.

Chiar la creațiune, Dumnezeul nostru înțelept și iubitor a 
separat o zi întreagă pentru repausul ființei umane. „În ziua 
a șaptea Dumnezeu Şi-a sfârșit lucrarea, pe care o făcuse; și în 
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ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că 
în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise 
și o făcuse.” (Genesa 2:2, 3).

Ființa umană are nevoie de repaus fizic, mental și spiritual. 
Iată motivul pentru care Dumnezeu a stabilit șase zile pentru 
lucru și a șaptea pentru repaus. Aceasta nu înseamnă că 

Sabatul zilei a șaptea ar fi o zi de 
trândăvie. NU. În Sabat avem mai 
mult timp pentru a fi în comuniune 
cu Creatorul și cu copii Săi. Dispunem 
de ocazii speciale de a fi în contact 
cu familia și cu natura. Putem aloca 
timp pentru a vizita persoane care 
au cea mai mare nevoie de atenția 
noastră: persoane în condiții fizice 
sau spirituale dificile.

Isus dedica Sabatul pentru a vizita sinagoga cea mai 
apropiată și a vindeca pe bolnavi. El a spus: „De aceea este 
îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” (Matei 12:12).

Odihna Soldatului Crucii

Orice soldat are nevoie de odihnă, în caz contrar 
productivitatea sa va fi totalmente anulată prin stres. Soldatul 
crucii trebuie să aloce timp pentru a-și hrăni propriul suflet 
prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu și comuniune cu 
Creatorul prin rugăciune. Am văzut deja în capitolul anterior 
că rugăciunea este un element vital al armăturii creștine. 
Rugăciunea este cunoscută ca „respirația sufletului”.

Cu toate că legătura cu Dumnezeu este necesară zilnic, în 
planul divin o zi întreagă de 24 de ore a fost alocată pentru 
repaus.

În Ioan 1:1-3, apostolul iubirii declară că „la început 
era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era 
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au 

FIINȚA UMANĂ 
ARE NEVOIE 

DE REPAUS FIZIC, 
MENTAL 

ȘI SPIRITUAL.



Odihna soldatului creștin     ̶     93

fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără 
El.” Deci, Hristos este Creatorul Universului.

În Evrei 1:1, 2 este scris: „Dumnezeu, după ce le-a vorbit 
odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților prin 
profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul pe care 
L-a rânduit moștenitor a toate, prin care a făcut și lumile 
(Universul).” (trad. 2001).

În Exodul 20:8-11, Dumnezeu a poruncit: „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 nicio 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.”

Însuși Isus a afirmat: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar 
nu omul pentru Sabat; așa că Fiul omului este Domn chiar și 
al Sabatului.” Dacă Isus este Domn al Sabatului, după cum El 
Însuși a afirmat, atunci Sabatul este ziua Domnului.

Cu privire la acea a șasea zi în care 
Domnul nostru Isus a fost crucificat, 
citim: „Era ziua Pregătirii și începea ziua 
Sabatului. Femeile, care veniseră cu Isus 
din Galilea, au însoțit pe Iosif; au văzut 
mormântul și felul cum a fost pus trupul lui 
Isus în el, s-au întors și au pregătit miresme 
și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.”

Isus Și-a terminat lucrarea de creațiune în a șasea zi a 
săptămânii și S-a odihnit în Sabatul zilei a șaptea.

Isus Și-a încheiat lucrarea de răscumpărare în ziua a 
șasea din săptămână și S-a odihnit în Sabatul zilei a șaptea. 
Deci, în Sabat comemorăm lucrarea de creație și lucrarea de 
răscumpărare, ambele sfârșite de Hristos în ziua a șasea.

În Isus găsim adevărata odihnă: „Veniți la Mine, toți cei 
trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu 
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asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit 
cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul 
Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 11:28-30).

Autorul epistolei către Evrei vorbește de odihna pe care 
o găsim în Hristos când credem în El, în relație cu Sabatul 
zilei a șaptea, când comemorăm lucrarea de creațiune și de 
răscumpărare.

„Noi, fiindcă am crezut, intrăm în ‚odihnă’.” (Evrei 4:3).
„Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: 

‚Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui’.” 
(Evrei 4:4).

„Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și 
pentru că acei cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat 
în ea, din pricina neascultării lor, El hotărăște din nou o zi: 
„Astăzi,” - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai 
sus: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” 
Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu 
după aceea de o altă zi. Rămâne dar, o odihnă ca cea de Sabat 
pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna 
Lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu 
de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, 
pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaș pildă de neascultare.” 
(Evrei 4:6-11).

În Hristos găsim adevărata odihnă și, având odihna în 
Hristos, păstrăm Sabatul zilei a șaptea în amintirea lucrării lui 
Hristos de a ne crea și de a ne salva prin minunatul Său har.

Nu dorești tu, iubite cititor să intri în odihna lui Hristos 
acceptându-L ca Mântuitorul tău personal și comemorând 
puterea Sa creatoare și răscumpărătoare în Sabatul zilei a 
șaptea?



SUPLIMENT

„Cel mai mare vrăjmaș al omului 
și cum îl biruim”

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între 
sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul 
și tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).

Sentința divină pronunțată împotriva lui Satan după 
căderea omului a fost, de asemenea, o profeție, cuprinzând 
toate secolele până la sfârșitul timpului și prefigurând 

marele conflict în care sunt implicate toate rasele umane, care 
au trăit pe Pământ.

„Dumnezeu spune: „Voi pune vrăjmășie“. Această vrăjmășie 
nu se arată în mod natural. Când omul a călcat Legea divină, 
firea lui a devenit păcătoasă și el era în armonie și nu în luptă, 
cu Satana. În mod natural, nu există vrăjmășie între omul 
păcătos și începătorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin 
apostazie. Cel decăzut nu-și găsește odihnă niciodată, în afară 
de cazul când câștigă simpatie și sprijin, făcându-i și pe alții 
să-i urmeze exemplul. Pentru motivul acesta îngerii căzuți 
și oamenii nelegiuiți se unesc într-o tovărășie disperată. 
Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana 
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și omul s-ar fi unit într-o alianță împotriva cerului; și, în loc 
să nutrească vrăjmășie contra lui Satana, întreaga familie 
omenească s-ar fi unit în împotrivire contra lui Dumnezeu.

Satana l-a dus pe om la păcat, așa cum i-a făcut pe îngeri să 
se răzvrătească, pentru a-și asigura în felul acesta colaborarea 
în lupta lui împotriva cerului. Între el și îngerii căzuți n-a fost 
nicio deosebire în ceea ce privește ura lor față de Hristos; 
în timp ce toate celelalte puncte erau în discordie, ei erau 
strâns uniți în opoziția lor contra autorității Conducătorului 
Universului. Dar când Satana a auzit declarația că avea să fie 
vrăjmășie între el și femeie, între sămânța lui și sămânța ei, a 
știut că eforturile lui pentru a corupe firea omenească urmau 
să fie zădărnicite; că prin anumite mijloace omul avea să fie în 
stare să reziste puterii sale.

Vrăjmășia lui Satana împotriva 
neamului omenesc este aprinsă 
pentru că, prin Hristos, el este 
obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu. 
El dorește să zădărnicească planul 
divin pentru răscumpărarea omului, 
ca să arunce dezonoare asupra lui 
Dumnezeu, desfigurând și întinând 
lucrarea mâinilor Sale; el voia să 
producă amărăciune în ceruri și 
să umple pământul de blestem și 
pustiire. Și el arată tot acest rău ca fiind urmarea lucrării lui 
Dumnezeu prin crearea omului.

Harul pe care Hristos îl sădește în suflet este acela care 
creează în om vrăjmășia contra lui Satana. Fără acest har 
transformator și această putere înnoitoare, omul ar fi sclavul 
lui Satana, un rob totdeauna gata să împlinească pretențiile lui. 
Dar principiul nou în suflet creează conflict acolo unde până 
atunci fusese pace. Puterea pe care o împărtășește Hristos 
îl face pe om în stare să reziste tiranului și uzurpatorului. 
Pretutindeni unde se vede oroare față de păcat, în loc de 
iubire față de el, oriunde se rezistă acestor patimi care au pus 

EL DOREȘTE SĂ 
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stăpânire pe suflet și sunt biruite, acolo se vede efectul unui 
principiu întru totul de sus.

Antagonismul care există între spiritul lui Hristos și spiritul 
lui Satan s-a dat pe față în modul cel mai pronunțat în felul în 
care lumea L-a primit pe Isus. Iudeii au ajuns să-L lepede nu 
atât de mult pentru că a venit fără bogăție lumească, pompă 
sau grandoare. Ei au văzut că El deținea puterea care avea 
să facă mai mult decât să compenseze lipsa acestor avantaje 
exterioare. Însă curăția și sfințenia lui Hristos I-au atras ura 
celor nelegiuiți. Viața Lui de lepădare de sine și consacrarea Lui 
fără păcat erau o mustrare continuă pentru un popor mândru 
și senzual. Aceasta a provocat vrăjmășia împotriva Fiului lui 
Dumnezeu. Satan și îngerii cei răi s-au unit cu oamenii păcătoși. 
Toate forțele apostaziei au conspirat împotriva Luptătorului 
pentru adevăr. 

Aceeași vrăjmășie care s-a dovedit față de Maestru s-a 
manifestat și față de urmașii lui Hristos. Toți acei care văd 
caracterul respingător al păcatului și cu putere de sus rezistă 
ispitei, vor trezi cu siguranță ura lui Satana și a supușilor săi. 
Ura față de principiile cele curate ale adevărului, precum și 
mustrarea și prigonirea apărătorilor lui vor exista atâta vreme 
cât există păcat și păcătoși. Urmașii lui Hristos și slujitorii 
lui Satana nu se pot armoniza. Rușinea crucii nu a încetat. 
„Toți acei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți“ (2 Timotei 3:12).

Agenții lui Satan lucrează continuu sub conducerea lui 
pentru a întări autoritatea și a clădi împărăția lui în opoziție 
cu guvernarea lui Dumnezeu. În scopul acesta, ei caută să-i 
amăgească pe urmașii lui Hristos și să-i abată de la ascultarea 
de El. Asemenea conducătorului lor, ei interpretează greșit și 
pervertesc Scripturile pentru a-și atinge scopul. După cum 
Satana a încercat să arunce ocara asupra lui Dumnezeu, tot 
așa și agenții lui caută să calomnieze poporul lui Dumnezeu. 
Spiritul care L-a dus pe Hristos la moarte îi inspiră și pe cei răi 
să-i nimicească pe urmașii Lui. Toate acestea sunt prevestite 
în acea primă profeție: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, 
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între sămânța ta și sămânța ei“. Și aceasta va continua până la 
încheierea timpului.

Satan își adună toate forțele și aruncă toată puterea în 
luptă. De ce oare nu întâlnește o împotrivire mai mare? De 
ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferenți? 
Pentru că, în realitate, au o legătură slabă cu Hristos; pentru 
că sunt atât de lipsiți de Duhul Său. Păcatul nu este pentru ei 
atât de respingător și de oribil cum a fost pentru Domnul lor. 
Ei nu se împotrivesc, așa cum a făcut Hristos, cu rezistență 
hotărâtă și categorică. Ei nu-și dau seama de răul nespus de 
mare și de răutatea păcatului și sunt orbiți atât de caracterul, 
cât și de puterea prințului întunericului. Se dă pe față puțină 
vrăjmășie contra lui Satana și a lucrărilor lui, pentru că este 
o lipsă de cunoaștere atât de mare cu privire la puterea și la 
răutatea lui, cât și la marea întindere a luptei sale împotriva 
lui Hristos și a bisericii Sale. Aici mulți sunt amăgiți. Ei 
nu știu că vrăjmașul lor este un general puternic, care 
stăpânește mințile îngerilor răi și că, prin planuri bine puse 
la punct și prin mașinații pricepute, el luptă împotriva lui 
Hristos, pentru a împiedica mântuirea sufletelor. Printre 
acei care poartă numele de creștini și chiar printre lucrătorii 
Evangheliei, rareori se aude vreo referire la Satan, afară 
poate doar de o menționare incidentală de la amvon. Ei trec 
cu vederea dovezile activității și succesului lui continuu; ei 
neglijează multele avertismente cu privire la viclenia lui; ei 
par să ignore chiar și existența lui.

În timp ce oamenii nu cunosc planurile lui, acest dușman 
veghetor este în orice clipă pe urmele 
lor. El se amestecă în toate domeniile 
căminului, pe toate străzile orașelor 
noastre, în biserici, în consiliile naționale, 
în tribunale, încurcând, amăgind, 
seducând, ruinând pretutindeni sufletele 
și trupurile bărbaților, femeilor și 
copiilor, distrugând familii, semănând 
ură, concurență, luptă, răzvrătire, crimă. 

SATANA CAUTĂ 
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Iar lumea creștină pare să privească aceste lucruri ca și când 
Dumnezeu le-ar fi rânduit și trebuie să existe.

Satan caută continuu să-l învingă pe poporul lui Dumnezeu, 
dărâmând barierele care-l despart de lume. Israelul din 
vechime a fost ademenit la păcat atunci când s-a aventurat în 
asociere interzisă cu păgânii. În același fel este rătăcit și Israelul 
modern, „a cărui minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul 
veacului acestuia, ca să nu vadă chipul lui Dumnezeu“ (2 
Corinteni 4:4). Toți acei care nu sunt urmași hotărâți ai lui 
Hristos sunt slujitorii lui Satana. În inima nerenăscută este 
iubire față de păcat și o dispoziție de a-l hrăni și a-l scuza. Dar în 
inima renăscută este ură față de păcat și o rezistență hotărâtă 
împotriva lui. Când creștinii aleg societatea celor nelegiuiți 
și necredincioși, ei se expun ispitei. Satana se ascunde și, pe 
neobservate, trage vălul lui amăgitor pe ochii lor. Ei nu văd că 
o astfel de tovărășie este intenționată ca să le producă pagube; 
și dacă devin tot mai asemenea lumii în caracter, în vorbire și 
în fapte, ei ajung din ce în ce mai orbiți.

Conformarea față de obiceiurile lumii convertește biserica 
spre lume; ea niciodată nu convertește lumea la Hristos. 
Prietenia cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai 
puțin respingător. Acela care alege să se unească cu slujitorii 
lui Satan în curând nu se va mai teme de stăpânul lor. Când 
pe calea datoriei suntem aduși în încercări, așa cum a fost 
Daniel la curtea împăratului, putem fi siguri că Dumnezeu ne 
va ocroti; dar, dacă ne așezăm în calea ispitei, mai curând sau 
mai târziu vom cădea.

Ispititorul lucrează adesea cu cel mai mare succes prin 
acei care sunt cel mai puțin bănuiți că sunt sub stăpânirea lui. 
Cei înzestrați cu talente și educație sunt admirați și onorați, 
de parcă aceste calități ar putea înlocui lipsa temerii lor de 
Dumnezeu sau le-ar da dreptul la favoarea Sa. Talentul și 
cultura sunt în ele însele darurile lui Dumnezeu, dar, atunci 
când acestea sunt socotite că pot înlocui evlavia, când în loc 
să aducă sufletul mai aproape de Dumnezeu îl îndepărtează 
de El, atunci ele devin un blestem și o cursă. În mintea 
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multora predomină părerea că tot ce apare ca fiind curtenie 
sau rafinament trebuie, într-un anumit sens, să-I aparțină lui 
Hristos. Niciodată n-a fost o greșeală mai mare ca aceasta. 
Aceste calități trebuie să onoreze caracterul oricărui creștin, 
căci ele vor exercita o influență puternică în favoarea religiei 
adevărate; dar trebuie să fie consacrate lui Dumnezeu, căci 
altfel sunt o putere spre rău. Mulți bărbați cu o inteligență 
cultivată și cu maniere plăcute, care nu se coboară la ceea ce 
este în general socotit ca o faptă imorală, sunt doar o unealtă 
lustruită în mâinile lui Satana. Caracterul amăgitor și înșelător 
al influenței și al exemplului acestora face din ei niște dușmani 
mult mai periculoși pentru cauza lui Hristos decât cei care 
sunt necultivați și neștiutori.

Prin rugăciune stăruitoare și prin dependență de 
Dumnezeu, Solomon a primit înțelepciunea care a provocat 
uimirea și admirația lumii. Dar a căzut pradă ispitei atunci 
când s-a îndepărtat de la Izvorul puterii lui și a plecat, încre-
zându-se în sine. Atunci, puterile minunate, revărsate peste 
cel mai înțelept dintre regi, au făcut din el doar un mijloc mai 
eficient al vrăjmașului sufletelor.

Când Satan caută continuu să le orbească mințile față 
de acest fapt, creștinii să nu uite niciodată că ei „nu se luptă 
împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutății care sunt în locurile cerești“ (Efeseni 6:12). Avertizarea 
inspirată străbate veacurile până în timpul nostru: „Fiți treji și 
vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcnește și caută pe cine să înghită“ (1 Petru 5:8). 
„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți 
ține piept împotriva uneltirilor diavolului“ (Efeseni 6,:11).

Din zilele lui Adam și până în vremea noastră, marele 
nostru vrăjmaș și-a exercitat puterea de a prigoni și de a 
distruge. El se pregătește acum pentru ultima lui campanie 
împotriva bisericii. Toți acei care caută să-L urmeze pe Isus 
vor ajunge în conflict cu acest vrăjmaș neînduplecat. Cu cât 
creștinul imită Modelul divin, cu atât mai sigur va deveni o 
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țintă a atacurilor lui Satana. Toți acei care sunt angajați în mod 
activ în lucrarea lui Dumnezeu, căutând să demaște amăgirile 
celui rău și să-L prezinte pe Hristos înaintea oamenilor, se vor 
putea uni cu mărturisirea lui Pavel, în care vorbește despre 
slujirea lui Dumnezeu cu toată umilința sufletului, cu multe 
lacrimi și ispite.

Satana L-a atacat pe Hristos cu ispitele cele mai amăgitoare 
și mai cumplite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele lupte 
au fost duse în favoarea noastră; biruințele acelea ne fac pe 
noi în stare să biruim. Hristos va da putere tuturor acelora 
care-L caută. Niciun om nu poate fi biruit de Satana fără 
consimțământul lui. Ispititorul nu are putere să stăpânească 
voința sau să constrângă sufletul ca să păcătuiască. El poate 
întrista, dar nu poate contamina. El poate provoca agonie, dar 
nu poate mânji. Faptul că Hristos a biruit ar trebui să le inspire 
urmașilor Lui curaj de a lupta bărbătește în lupta împotriva 
păcatului și a lui Satana.” - Marea Luptă, cap. 30, Vrăjmășia 
dintre om și Satan.

„Prietene peregrin, ne găsim încă în mijlocul umbrelor și 
zarvei frământărilor pământului dar, în curând, Mântuitorul 
nostru trebuie să Se arate, ca să aducă eliberare și odihnă. 
Să privim prin credință viitorul binecuvântat, așa cum a fost 
descris de mâna lui Dumnezeu. Acel care a murit pentru 
păcatele lumii deschide larg porțile Paradisului tuturor celor 
care cred în El. În curând, lupta va fi sfârșită, biruința câștigată.” 
- P.R. cap. 60 - Viziuni ale slavei viitoare.

Cântarea biruinţei

„Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care 
n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum 
nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va 
ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este 
Acela, care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a 
murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, 
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și mijlocește pentru noi! 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 Acel 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, nicio altă făptură 
(sau: zidire), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 
8:31-39).

„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” 

(1 Corinteni 15:57).
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