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CĂTRE	CITITOR	

 

 
 

Doamne, Doamne, 
caută din cer și vezi, 

și cercetează via aceasta 
pe care a sădit-o dreapta Ta, 

și o desăvîrșește pe ea! 
 
 
 Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă să meditezi la cuvintele 
lui Dumnezeu? Ai încercat vreodată să-ți iei cîteva zeci de minute 
și să-ți deschizi inima în timp ce citești din Scriptură, încercînd să 
înțelegi ceea ce El s-ar putea să dorească să îți transmită? Dacă nu, 
te îndemn să faci lucrurile acestea, însă cu deplină seriozitate. Căci, 
să meditezi la Cuvîntul lui Dumnezeu înseamnă să capeți viața, 
fiindcă prin Duhul Sfînt ce vorbește pe paginile Scripturii, sufletul 
tău va fi răcorit și hrănit cu adevărat și cu siguranță spre zidirea și 
mustrarea ta, care mustrare va aduce zidire! 

Oprește muzica, scapă de orice fel de distragere a atenției 
tale. Oferă-i toată atenția lui Dumnezeu! Meditînd la învățăturile 
Scripturii și la poruncile lui Dumnezeu te vei elibera de orice fel de 
legalism, de orice fel de teologie de genul „Fă asta și vei fi mîntuit!” 
iar mintea ta va înțelege cu adevărat ce înseamnă să fi un credincios 
creștin. De la început, trebuie să fii conștient că pe paginile Bibliei 



       EMANUEL V. DRĂGAN 10 

vei găsi învățături care te vor deranja, pasaje care parcă au fost 
scrise în mod special pentru tine și care nu te fac să te simți foarte 
bine, accept-o ca fiind cercetarea Duhului Sfînt care te atenționează 
că ceva din viața ta nu e în conformitate cu Voia lui Dumnezeu!  

 Aceste meditații nu-și propun să înlocuiască studiul 
Sfintelor Scripturi, ci mai degrabă își propun să te facă să te gîndești 
la ceea citești, și să te conștientizeze cu privire la adevăruri peste 
care de foarte multe ori ai sărit și pe care nici măcar nu le-ai 
observat de-a lungul anilor. Continuă, deci, să citești Sfînta 
Scriptură, cercetează lucrurile sfinte și meditează în liniște și cu o 
inimă deschisă la Cuvîntul lui Dumnezeu! 

S-ar putea ca unele învățături și sfaturi pe care le vei citi în 
cele ce urmează să difere de ceea ce se predică în biserica ta sau de 
ceea ce se învață la grupurile de studiu din care faci parte. Totuși, 
nimic din ceea ce va fi expus în această carte nu provine în totalitate 
din convingeri proprii ci mare parte a sfaturilor se bazează pe 
Cuvîntul scris al lui Dumnezeu care va fi citat așa cum se va vedea. 
Fiindcă Biblia este acum accesibilă tuturor, te provoc să verifici 
singur temeinicia tuturor punctelor de vedere expuse prin prisma 
învățăturilor infailibile ale inspirației Duhului Sfînt. Este adevărat 
faptul că de multe ori Cuvîntul lui Dumnezeu este folosit în scopul 
susținerii unor afirmații ori teze, însă nu acesta este scopul meu. 
Nu sînt puțini acei ce se folosesc de versete scoase din contextul lor 
numai pentru a-și susține afirmațiile, dînd astfel o interpretare 
eronată Scripturii și ajungînd la concluzii străine de autorii Bibliei. 
Inspirația Duhului Sfînt oferă o certitudine asupra învățăturilor 
conținute în manuscrisele sfinte și asigură actualitatea fiecărei 
probleme tratate de autori. Sîntem învățați  de unii să credem că 
lumea a evoluat iar Biblia este o carte depășită care și-a pierdut 
valoarea odată cu sfîrșitul evului mediu, însă, acești amatori omit 
un lucru foarte important: Dumnezeu este neschimbat, iar 
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Cuvîntul lui este în mod necesar la fel. Este adevărat, problemele 
seculare cu care se confruntă oamenii sînt diferite de frămîntările 
primului veac, precum sînt diferite și de cele cu care s-au 
confruntat părinții noștri; esența problemei rămîne, însă, aceeași. 
Cercetează așadar Cuvîntul lui Dumnezeu, Biblia, ori de cîte ori 
învățătura primită prin această carte diferă de învățătura primită 
în biserica în care ești membru. Ia exemplul creștinilor din Bereea: 
„(...) Au primit Cuvîntul cu toată rîvna, și cercetau Scripturile în fiecare 
zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.” (Faptele Apostolilor 17:11). 
Relația cu Christos este o relație personală și astfel necesită 
năzuință personală. 

 
 

EMANUEL V. DRĂGAN, 
Tîrgu Mureș, la 12 Mai 2020  
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1.	
LUPTA	CEA	BUNĂ	A	CREDINȚEI	

 

 
 
 
 

Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai fost 
chemat, și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea 

multor martori. - 1 Timotei 6:12 
 

 Fiind fiii lui Dumnezeu și frați în Domnul Christos, sîntem 
îndemnați de Duhul Sfînt prin Scripturi să luptăm lupta credinței 
la care am fost chemați atunci cînd am fost salvați de sub robia 
păcatului. Totuși, de ce credința este o luptă și nu este ceva lesne 
de urmat? Apostolul Pavel ne spune în Galateni că: 

„faptele firii sînt cunoscute și sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, 
desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, 

mîniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, 
uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă 
spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu 

vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” - Galateni 5:19-20 

Iată de ce a crede este o luptă, căci carnea omului este plină 
de păcat, așa cum Dumnezeu spune în Geneza. Dintre toate 
lucrurile pe care poate să le ofere lumea aceasta, singurul pentru 
care sîntem îndemnați să luptăm este credința noastră, iar această 
luptă este numită o luptă bună. Toate celelalte lupte sînt egoiste, 
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„pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” ne 
spune Christos în alt loc. Iată că inima omului de multe ori luptă 
pentru a obține, pentru a păstra și pentru a înmulți ceea ce are, însă 
niciodată nu luptă împotriva propriilor ei porniri, împotriva 
duhurilor de care este purtată, căzînd astfel pradă puterii celui rău. 

 Credința este numită o luptă fiindcă presupune exercițiu 
zilnic. Poarta pe care sîntem chemați să intrăm prin credință este 
numită „strîmtă” și „îngustă” iar cei ce intră pe ea sînt puțini în 
comparație cu cei care nu duc în viața lor o luptă și aleg să se 
destrăbăleze pe calea cea largă. Cînd unui bou i se pune în spate 
plugul și trebuie să are un pămînt, jugul acesta este unul greu, dar 
în final, pămîntul acela aduce rod și rodul aduce bucurie. Isus 
vorbește despre un astfel de jug pe care îl numește bun și despre o 
sarcină a Lui pe care o numește ușoară. Căci lupta credinței aduce 
pacea, iar exercițiul luptei aduce ieșire din orice situație cruntă a 
vieții: „căci Eu sînt blînd și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru 
sufletele voastre.” 

 A intra în lupta credinței nu presupune să împlinești 
anumite ritualuri, nu presupune să urmezi o rutină, iar toate 
acestea să-ți aducă în final pacea și salvarea. „Norodul acesta Mă 
cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” spune Christos, 
iar cuvintele acestea sînt o realitate și astăzi. Există mulți care 
mimează lupta credinței crezînd că astfel Îl vor îmbuna sau 
satisface pe Dumnezeu, dar făcînd așa nu vor ajunge niciodată la 
pacea pe care o dă Christos. 

 Lupta aduce suferință, căci este imposibil ca noi să nu 
trecem prin majoritatea situaților prin care a trecut Cel care a luptat 
mai întîi pentru noi, adică Christos. „Fiindcă oricine va voi să-și scape 
viața o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va mîntui”. 
Iată că viața aceasta nu este demnă decît să fie pierdută, dar nu 
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pierdută pentru lucruri lumești, ci pierdută, dacă se poate spune, 
de dragul lui Christos și urmărind să împlinim atît ceea ce a făcut 
El cît și ceea ce a lăsat apostolilor să facă. Vom fi urîți, căci și 
Christos a fost urît de lume și ne-a avertizat cu privire la acestea, 
însă lupta credinței ne va aduce mîntuirea. 

 În aceste vremuri de neliniște, luptă lupta cea bună a 
credinței, privește către Cel care poate da pacea și nu-L neglija. 
Largă este calea care duce la pierzare, și mulți sînt cei ce nu doar că 
merg, ci aleargă chiar pe ea. Noi însă, fiii lui Dumnezeu, cu 
năzuință și luptînd împotriva firii noastre pămîntești, să 
nădăjduim în Cel ce pe toate le cunoaște, în Cel ce pe toate le 
permite și în Cel ce pe toate le ține sub brațul Său cel tare, și care, 
tuturor celor ce luptă lupta credinței le va da pacea, salvarea, și 
întreaga veșnicie în Împărăția Cerurilor. 
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2.	
FĂ	CEVA	PENTRU	CHRISTOS	

 

 
 
 

(12) Deci a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca 
să-și ia o împărăție, și apoi să se întoarcă. (13) A chemat zece din robii 
săi, le-a dat zece poli, și le-a zis: Puneți-i în negoț pînă mă voi întoarce. 
(14) Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: Nu 

vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. (15) Cînd s-a întors 
înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia, cărora 
le dăduse banii, ca să vadă cît cîștigase fiecare cu ei din negoț. (16) Cel 
dintîi a venit, și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus zece poli. (17) El 

i-a zis: Bine, rob bun fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, 
primește cîrmuirea a zece cetăți. (18) A venit al doilea, și i-a zis: 

Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. (19) El i-a zis și lui: Primește și 
tu cîrmurirea a cinci cetăți. (20) A venit un altul și i-a zis: Doamne, 

iată-ți polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. (21) căci m-am 
temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai 

semănat. (22) Stăpînul i-a zis: Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. 
Știai că sînt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. 

(23) atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea 
mea, să-i fi luat înapoi cu dobîndă? (24) Apoi a zis celor ce erau de față: 
Luați-i polul și dați-l celui ce are zece poli. (25) Doamne, i-au zis ei, el 

are zece poli. (26) Iar el le-a zis: Vă spun că celui ce are, i se va da, dar de 
la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. - Luca 19:12-26 
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 Prin pilda aceasta, Domnul Christos pare să schimbe 
regulile cu care ne-a obișnuit lumea, anume că trebuie să luăm de 
la cei bogați și să dăm la cei săraci, astfel ca cei ce nu au să aibă iar 
cei ce au, să dea din prisosul lor celor ce nu au. Din punct de vedere 
spiritual vorbind, însă, economia lui Dumnezeu funcționează 
diferit. Această parabolă transmite un adevăr important: fiecare 
dintre noi are un pol, iar acel pol reprezintă ceva ce Dumnezeu ne-
a încredințat. Christos spune că ceea ce Dumnezeu încredințează 
trebuie pus în negoț, adică trebuie folosit după utilitatea acelui 
lucru, astfel încît acesta să rodească spre lauda Stăpînului. 
Dumnezeu este Stăpînul, iar talentele, darurile și pasiunile noastre 
reprezintă polii pe care Stăpînul ni-i încredințează. Scriptura 
vorbește despre daruri ale Duhului astfel: 

„De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre 
înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași 

Duh, altuia credința, prin același Duh, altuia, darul tămăduirilor prin 
același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia proorocia altuia 

deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, și altuia tîlmăcirea limbilor. 
Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în 

parte, cum voiește. - 1 Corinteni 12:8-11 

Noi știm că Duhul Sfînt este Dumnezeu, iar dar al Duhului 
Sfînt înseamnă de fapt un dar din partea lui Dumnezeu. Toate 
aceste daruri însă trebuie să rodească astfel: 

„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioșia, blîndețea, înfrînarea poftelor.” - Galateni 5:22-23 

 Niciun dar din partea lui Dumnezeu nu poate să rodească 
altceva decît acestea, căci altfel, știm cu certitudine că el nu este din 
partea lui Dumnezeu. 
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 În textul pe care l-am citit Christos le spune ucenicilor că 
fiecare om are un astfel de dar. Nu aceasta este noutatea, ci 
noutatea constă în faptul că darul nepus în valoare duce la 
pierderea darului și atrage mînia dătătorului, adică mînia lui 
Dumnezeu. În gestiunea lui Dumnezeu, darul trebuie pus în 
valoare, trebuie să aducă rod pentru Dumnezeu iar Dumnezeu 
răsplătește acest lucru fără niciun dubiu. 

 Înțelegem acum de ce în economia Divină celui ce are, i se ia 
chiar și ce are, pentru că acel ce are și nu a pus în valoare ce are a 
nesocotit de fapt darul lui Dumnezeu și a călcat în picioare 
oportunitatea pe care Stăpînul i-o făcuse. Cel ce are și-și pune în 
valoare darul, Dumnezeu îl poate răsplăti în mod miraculos și îi 
poate chiar da un alt dar, al unei alte persoane care nu l-a 
valorificat. 

Christos ne îndeamnă la prețuirea darurilor. Se prea poate 
că te uiți la tine și spui: La mine nu este nimic special. Eu nu am niciun 
dar și nici nu pare că aș putea să fac ceva pentru Dumnezeu. Să vorbesc 
nu știu, să cînt nu pot, să fac milostenie nu-mi permit. Nu este chiar 
așa. Analizează-ți activitățile zilnice. Faci de mîncare? Iată, slujește 
așa pe cei care au nevoie! Postezi des pe Facebook? Ce postezi? Poți 
transmite foarte multe în felul acesta. Ești o persoană vorbăreață? 
Vorbește despre Christos fiecărui om din jurul tău. Ești tăcut? Scrie 
oamenilor despre Dumnezeu! Ai emoții? Citește de pe o foaie. 
Pune în valoare tot ceea ce Dumnezeu a pus în tine și ferește-te să 
spui că nimic bun și nimic din ceea ce ar putea să-L servească pe El 
nu se găsește în tine. 

Fă ceva pentru Christos, și nu lăsa viața să treacă pe lîngă 
tine ca și cum n-ai știi că poți și tu să-l slujești! 
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În paza singurului Dumnezeu adevărat și a Unului Său 
născut Fiu Christos Isus să rămînem de-acum și tot restul vieții 
noastre, slujindu-l cu ardoare cu polul ce ni l-a dat fiecăruia, și 
astfel să-i dăm stăpînirea asupra vieților noastre! 
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3.	
CUM	LUĂM	CINA	DOMNULUI	CÎND	

NU	NE	PUTEM	ÎNTÎLNI?	
 

 
 
 
 
 În vremuri ca acestea, în care biserica lui Christos nu se 
poate întruni într-o adunare publică1, credincioșii creștini se 
concentrează prea puțin asupra lucrurilor spirituale și mai mult 
asupra situației cu care lumea se confruntă. Prea puțini dintre 
aceștia citesc Cuvîntul lui Dumnezeu și realitatea face că mulți 
dintre ei cunosc mai bine numărul cazurilor sau morților provocați 
de o anumită boală decît numărul cărților din Biblie sau a 
capitolelor unor cărți importante. În tot acest context, există o mînă 
de credincioși care i-au rămas fideli lui Dumnezeu indiferent de 
vremurile prin care trecem, iar acești credincioși se întreabă: Putem 
lua Cina Domnului în afara bisericii? De fapt, despre ce biserică 
este vorba cînd se pune această întrebare? De cele mai multe ori 
cînd vorbim despre biserică ne gîndim numai la clădirea propriu-
zisă sau la catedrale. Biserica însă, ne învață Scriptura este trupul 
credincioșilor creștini, adică Biserica este formată din toți 
credincioșii în Christos. Clădirea în care acești credincioși se 

 
1 Este vorba despre pandemia de COVID-19 care a avut loc la nivel internațional 
dar și în România în anul 2020. 
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întîlnesc este doar locul unde biserica se întrunește pentru a lega 
legături frățești, a-L lăuda împreună pe Dumnezeu, a se încuraja 
unii pe alții și a se slujii cu credincioșie și dedicare. 

 Cînd nu putem să ne întrunim ca biserică într-o clădire, nu 
ne pierdem calitatea de biserică, iar dacă 2-3 credincioși ai lui 
Christos sînt împreună, aceștia deja formează parte din biserica 
Lui. 

 Cina Domnului a fost stabilită ca sacrament, alături de 
botez, de Domnul Christos, iar despre felul în care Christos a 
împărțit elementele Cinei ne vorbește Matei, Marcu, Luca dar și 
Pavel. Prin Luca, Christos spune: „să faceți lucrul acesta spre 
pomenirea Mea”. (Luca 22:19) Domnul vrea să ne spună că Cina, 
euharistia sau împărtășania nu este aducătoare de mîntuire și 
iertare prin ea însăși, ci scopul ei principal este ca biserica 
credincioșilor creștini să-și amintească și să pomenească moartea 
Domnului Christos pentru salvarea lor. Dacă prin botez 
credinciosul mărturisește un cuget schimbat prin Duhul Sfînt, prin 
cină, credinciosul mărturisește că recunoaște jertfa lui Christos ca 
fiind cea care l-a salvat și înțelege să-și amintească constant de ea 
prin împărtășirea din pîine și vin. Cina face parte din viața de 
credință a creștinului fiindcă ea mărturisește că acesta continuă să-
și amintească ce a făcut Domnul pentru el. Pavel învață aceste 
lucruri atunci cînd spune 

„Pentru că ori de cîte ori mîncați din pîinea aceasta și beți din paharul 
acesta, vestiți moartea Domnului pînă va veni El.” - 1 Corinteni 11:26 

 A spune că împărtășirea din pîine și vin poate avea loc 
numai într-o clădire anumită înseamnă a recunoaște biserica ca 
fiind o adunătură de cărămizi mai degrabă decît un mănunchi de 
suflete mîntuite. Însă, a spune că poți să te împărtășești din Cina 
Domnului în afara unei adunări frățești, înseamnă a nesocoti 
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biserica formată de aceste suflete. În Faptele Apostolilor sîntem 
învățați că 

„Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frîngerea 
pîinii și în rugăciuni.” - Faptele Apostolilor 2:42 

Iată că împărtășania nu era legată de o clădire, ci mai 
degrabă de întrunirea fraților care putea să aibă loc în orice locație, 
și, istoricește vorbind, a avut loc în diferite: peșteri, caverne, în aer 
liber în case ori în închisori. „frîngeau pîinea acasă și luau hrana cu 
bucurie și curăție de inimă” spune Luca în Faptele apostolilor 2:46.  

 Totuși, Scriptura nu detaliază niciun caz în de credincios 
creștin care să se fi împărtășit singur din Cina Domnului, ci 
întotdeauna leagă această aducere aminte de un grup de 
credincioși care se adună, indiferent unde ori cînd. Astfel, în 
vremuri ca acestea, trebuie să înțelegem, și nu doar acum, faptul că 
Cina Domnului a fost lăsată ca să fie celebrată în mod frecvent 
printre toți creștinii, ca ei să poată comemora Patimile lui Christos, 
iar prin evocarea lor să-și susțină și să-și întărească credința, 
îndemnîndu-se unii pe alții să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu 
prin imnuri și să-i proclame bunătatea. Acest sacrament are rolul 
să hrănească dragostea reciprocă dintre creștini și să-i încurajeze 
pe aceștia să o mărturisească și să-i descopere legătura în unitatea 
trupului lui Christos.  

 Așadar, împărtășirea din Cina Domnului este legată de 
adunarea faptică a fraților indubitabil mai mult decît de o clădire 
anume, însă, atunci cînd adunarea nu poate avea loc, nu ne mai 
amintim de jertfa lui Christos pentru că nu ne putem împărtăși? Ba 
da, putem! Căci Cina Domnului nu arată decît faptul că noi ne 
amintim, cu alte cuvinte este semnul exterior al unei manifestări 
interioare. Manifestarea interioară însă nu este legată de semnul 
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exterior, astfel încît, atunci cînd nu ne putem aduna cu frații noștri 
și să frîngem pîinea și să bem paharul, putem însă să ne amintim 
de moartea salvatoare a Domnului Isus și fără semnul exterior. La 
fel cum botezul arată un cuget deja schimbat și transformat, astfel 
că este un semn exterior a ceva ce s-a petrecut înainte, tot așa și 
împărtășirea din pîine și vin reprezintă semnul exterior al unei 
conștientizări anterioare, conștientizare a morții salvatoare a lui 
Christos pe cruce. Să păstrăm așadar sacramentul Cinei Domnului, 
adică reprezentarea exterioară, pentru adunările frățești în care 
vom putea fi împreună unii cu ceilalți, dar să nu neglijăm să facem 
exercițiul minții al comemorării interioare a jertfei mîntuitoare. Nu 
neglija comemorarea, iar Dumnezeu va face să putem să ne 
întrunim și să ne împărtășim cît de curînd! Amintește-ți doar de 
ceea ce a făcut Christos pentru tine, iar cu proxima ocazie, Cina 
Domnului va fi administrată în adunarea frățească după buna 
rînduială a bisericii. 

 Binecuvîntat să fie Cel ce pe toate le hotărăște după buna 
plăcere a voii sale și binecuvîntată să fie jertfa Sa prin care ne-a 
eliberat de sub robia păcatului și prin intermediul căreia avem 
viața și mîntuirea! 
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4.	
RELIGIA	ADEVĂRATĂ	

 

 
 
 

 
(26) Dacă crede cineva că este religios, și nu-și înfrînează limba, ci își 

înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. (27) 
Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și să ne păzim 

neîntinați de lume. - Iacov 1:26-27 
 

(8) dar limba niciun om n-o poate îmblînzi. Ea este un rău, care nu se 
poate înfrîna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvîntăm pe 
Domnul, și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sînt 

făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. - Iacov 2:8-9 
 

 Credincioșii nepracticanți obișnuiesc să se considere 
persoane religioase pe cînd cei practicanți se consideră mai 
degrabă robi neputincioși și supuși lui Dumnezeu. A fi religios, 
spun speculanții în credința creștină, înseamnă a păzi cu strictețe 
toate datinile omenești și a împlini cu regularitate ritualuri și acte 
de cult. Christos ne avertizează despre astfel de oameni care 
inventează felurite neadevăruri pe care le anexează Scripturii 
făcînd-o mai degrabă o carte simbolică, iar în timp ce ei nu intră în 
Împărăția lui Dumnezeu îi împiedică și pe alții să o facă: „Pentru că 
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voi închideți oamenilor Împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea, și 
nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. (Matei 23:13). 
Religiozitatea unor astfel de oameni înseamnă nimic înaintea lui 
Dumnezeu, căci unii ca ei nu sînt ceva ce doar astăzi au fost 
întîlniți, ci tipologia acestui fel de religiozitate a fost întîlnită și pe 
vremea Domnului Isus, cînd fariseii și cărturarii făceau rugăciuni 
lungi de ochii lumii, dădeau zeciuială din pizmă și se îmbrăcau în 
haine lungi pentru a atrage respect și a fi considerați oameni sfinți. 
Astfel de oameni au răstălmăcit Scripturile adăugînd fel și fel de 
porunci care nu veneau din partea lui Dumnezeu și au făcut din 
Templu o piață mai degrabă decît un loc de închinare sfînt. Niște 
morminte văruite îi numește Christos pe astfel de oameni religioși, 
spunînd despre ei că se îngrijesc mai mult de „partea de afară a 
paharului și a blidului în timp ce înlăuntru sînt pline de răpire și 
necumpătare. (Matei 23:25). 

Iacov, fratele Domnului Christos ne pune în vedere 
adevărata religiozitate, adevărata relegare a relației ruptă cu 
Dumnezeu, care nu se poate restabili prin datini omenești și 
falsitate de dragul laudelor oamenilor naivi. Cuvîntul „religiune” 
din pasajul pe care l-am citit înseamnă în limba greacă teama de a-
l sluji pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov spune că dacă vrei cu 
adevărat să practici teama de a-l sluji pe Dumnezeu, înfrînează-ți 
mai degrabă limba, despre care tot el ne spune că este un așa mare 
rău, fiind plină de o otravă, cu care îl și lăudăm dar și îl blestemăm 
pe Dumnezeu, cu care îi și lăudăm dar îi și blestemăm pe oameni. 
Adevărata teamă de a-l sluji pe Dumnezeu se manifestă prin 
iubirea aproapelui, aici, Iacov, ne vorbește despre orfani și văduve, 
căci numai față de ei ne putem arăta necondiționată iubirea, căci 
laude din partea lor nu vom primi, iar popularitate nu vom 
dobîndi. Iată așadar ce înseamnă să fim religioși: iubirea 
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aproapelui și neîntinarea de lume. Căci o inimă neîntinată purifică 
limba omului, 

„Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, 
furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele”. (Matei 15:19) 

ne învață Christos. 

Să urmărim așadar să ne închinăm în frică Dumnezeului 
nostru cu un cuget curat, iubind pe cel de lîngă noi, chiar și pe cel 
mai nenorocit, și astfel, în frică și cutremur, vom relega relația 
noastră cu Dumnezeu. 
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5.	
ȘI	TU	AI	PĂCAT	

 

 
 
 

 
(8) Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este 
în noi. (9) Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să 
ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (10) Dacă zicem 

că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvîntul Lui nu este în noi. 
- 1 Ioan 1:8-10 

 
 Atunci cînd este pus în situații limită, omul refuză să-și 
asume propriile fapte și neagă că ar fi vinovat pentru ceea ce se 
întîmplă. Primul caz din istoria omenirii este chiar al 
protopărinților noștri Adam și Eva, care, atunci cînd Dumnezeu li 
s-a arătat cum făcea de obicei, s-au ascuns datorită fricii și rușinii și 
imediat ce au fost întrebați care dintre ei a nesocotit porunca, au 
aruncat vina de la unul la celălalt. Adam a refuzat să se considere 
vinovat, ci mai degrabă a vrut să pară ca o victimă, la fel și Eva, 
care deși a fost acea care a luat din fruct, s-a victimizat arătînd spre 
șarpe. Aceasta este atitudinea care ne caracterizează și pe noi de 
multe ori, anume că renunțăm la sinceritate, care, de altfel, ne 
caracterizează atunci cînd vine vorba să judecăm pe cineva pentru 
faptele sale, și ne îndeamnă să inventăm fel și fel de tertipuri pentru 
ca tot noi să cădem în picioare și să apărem nevinovați. Apostolul 
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Ioan numește naivi astfel de oameni, fiindcă ei „se înșală singuri” 
iar dacă am fi doar naivi, poate că nu ar fi o problemă atît de mare, 
căci și naivitatea are avantajele ei, dar apostolul ne și asigură că 
„adevărul nu este în noi”. Acum, noi știm că după cum Cuvîntul lui 
Dumnezeu este Isus Christos, deci nu un cuvînt propriu zis, format 
din litere, tot așa și Adevărul este o persoană, iar Adevărul, Calea 
și Viața sînt Domnul nostru. Dacă nu recunoaștem că viața noastră 
are probleme, că sîntem caracterizați în toate lucrurile de o fire 
păcătoasă și avem disperată nevoie de salvare din robia păcatului, 
Scriptura insuflată de Duhul Sfînt spune tranșant: Christos nu 
locuiește în voi. Iată că a dori să părem perfecți și a afirma că nu 
avem greșeli nu ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu ci mai 
degrabă ne acuză. Astfel că înțelegem că nu o atitudine de 
superioritate față de propria greșeală ne izbăvește, ci o umilință 
cruntă împotriva propriei persoane, recunoscînd înaintea lui 
Dumnezeu că sîntem absolut nimic fără harul Său. Ne-am 
recunoscut păcatele, sîntem conștienți de ele și le regretăm, însă 
acest lucru ce poate să schimbe în viața noastră? Apostolul ne oferă 
o garanție sfîntă, și anume că dacă „ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice 
nelegiuire” ( Ioan 1:9). Iată că înaintea lui Dumnezeu contează mai 
mult o atitudine sinceră, chiar și într-o stare de mizerie, decît o 
atitudine, omenește vorbind, perfectă într-o viață poate la fel de, 
omenește vorbind, perfectă. Dumnezeu care cunoaște toate 
lucrurile nu se lasă intimidat de pretențiile pe care le au unii 
oameni cu privire la felul lor de viețuire, oameni care afirmă că nu 
au nevoie de un Dumnezeu care să le spună ce să facă și care susțin 
sus și tare că viața lor este cu adevărat un exemplu demn de urmat. 
Despre aceștia, venind să întărească cele spuse mai sus, Ioan 
reiterează și ne asigură că „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem 
mincinos, și Cuvîntul Lui nu este în noi.” (v. 10). Iată că nu doar 
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Adevărul nu se află în astfel de oameni dar nici Cuvîntul, însă noi 
știm că atît Adevărul cît și Cuvîntul sînt Christos Dumnezeu, deci 
aceștia sînt lipsiți chiar de Cel care poate să dea iertare pentru orice 
păcat, cu condiția credinței că El poate să îl ierte și cu condiția 
mărturisirii în fața Lui. 

 Să înțelegem așadar că este mai de folos a ne recunoaște 
starea noastră smerită și neputincioasă înaintea lui Dumnezeu care 
cunoaște toate lucrurile în toate detaliile lor, decît să încercăm să 
părem ceea ce nu sîntem. Mărturisește-ți astăzi păcatul tău, crede 
cu adevărat că El este Mîntuitorul tău iar Dumnezeu își va împlini 
făgăduința făcută, te va ierta, te va elibera și te va sigila în 
promisiunea Sa pentru ca întreaga veșnicie să o petreci cu El. 
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6.	
ÎN	CE	FEL	SÎNTEM	AFECTAȚI	DE	

PĂCATUL	ORIGINAR?	
 

 
 
 

 
Căci toți au păcătuit, și sînt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 

 - Romani 3:23 
 

 Scripturile ne învață că la început Dumnezeu l-a făcut pe om 
după chipul și asemănarea Lui, parte bărbătească și parte 
femeiască, o făptură vie, fără de păcat și care avea comuniune 
directă cu Dumnezeu, comunicînd constant și direct cu El. Știm, 
iarăși, că omul nu a rămas în această stare perfectă ci după o 
perioadă a nesocotit singura poruncă prohibitivă pe care 
Dumnezeu i-a dat-o și astfel a căzut din această stare de 
perfecțiune. Căderea omului a adus după ea moartea, iar 
Dumnezeu l-a avertizat cu privire la acest lucru atunci cînd i-a spus 
că „în ziua în care vei mîncat din el2, vei muri negreșit”. Înțelegem 
așadar că nu mîncatul a fost problema, ci răzvrătirea împotriva 
poruncii lui Dumnezeu de a nu mînca. Păcătuind, omul nu doar că 
a pierdut viața fără de moarte, ci a atras asupra lui blestemul.  

 
2 Adică din rodul pomului care fusese interzis. 
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Apostolul Pavel ne spune că „printr-un singur om a intrat 
păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.” (Romani 
5:12). Altfel spus, a fost suficient ca protopărinții noștri să-L 
nesocotească pe Dumnezeu pentru ca toți oamenii care s-au născut 
din ei pînă în prezent să fie vinovați de acel păcat. Căci după cum 
unul dintre organele corpului nostru nu funcționează 
corespunzător, tot corpul are de suferit, tot așa și prin păcatul unui 
singur om, întreaga omenire a fost afectată. 

„Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost 
făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi 

făcuți neprihăniți.” - Romani 5:18-19 

Tendința omului este de a spune că nu are păcat, însă 
realitatea face că pe cînd se gîndește el la lucrurile acestea, deja a 
păcătuit de o mulțime de ori și chiar gîndul acesta i se socotește ca 
fiind păcat. 

Uitați-vă la un copil, el nici nu poate să vorbească și nici să se miște 
foarte bine dar știe „ca la carte” cum să te înșele, cum să te 
sensibilizeze și cum să iasă din orice fel de situație care i-ar putea 
cauza neplăceri. S-ar putea să spui: Da, face lucrul acesta pentru că a 
văzut astfel de lucruri în jurul lui, nu pentru că întreaga lui carne este 
păcătoasă, dar haideți să privim la Cuvîntul lui Dumnezeu care 
spune în Psalmul 51:5 astfel: „Iată că sînt născut în nelegiuire și în 
păcat m-a zămislit mama mea.” și în Geneza 6:5 astfel: „Domnul a 
văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, și că toate întocmirile 
gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”.  

Da, s-ar putea ca un copil să săvîrșească anumite păcate pe 
care le vede în jurul lui mai tîrziu, însă, fără să ne dăm seama, copii 
noștri săvîrșesc încă din primii ani ai vieții cu exactitate ceea ce au 
făcut Adam și Eva cînd Dumnezeu a venit să vorbească cu ei după 
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ce au păcătuit: se ascund, nu-și recunosc vina și cred că vor putea 
scăpa în felul acesta de pedeapsă. Același lucru îl face și Sara atunci 
tăgăduiește că ar fi rîs: „Sara a tăgăduit, și a zis: N-am rîs, căci i-a fost 
frică. Dar El a zis: Ba da, ai rîs.” (Geneza 18:15). 

 Să privim bine la noi înșine și să înțelegem că păcatul 
originar ne-a afectat pe toți, de la copii pînă la adulți, căci „omul nu 
este decît carne păcătoasă” spune Dumnezeu cu cuvintele sale în 
Geneza 6:3. Slăvit, însă, fie Dumnezeu că prin Unul născut Fiul Său 
Isus Christos găsim izbăvire de păcat și mîntuire din lumea aceasta 
nelegiuită. Căci dacă prin greșeala lui Adam noi toți sîntem socotiți 
păcătoși, printr-o singură jertfă de salvare, printr-o alegere divină, 
o chemare irezistibilă și un har nemeritat sîntem mîntuiți, sigilați, 
sfințiți și vom fi glorificați în veci de veci. 
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7.	
”EU	SÎNT	PÎINEA	VIEȚII”	

 

 
 
 

 
(53) Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mîncați trupul Fiului 

omului, și dacă nu beți sîngele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. (54) Cine 
mănîncă trupul Meu, și bea sîngele Meu, are viața veșnică; și Eu îl voi 
învia în ziua de apoi. (55) Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, și 
trupul Meu este cu adevărat o băutură. (56) Cine mănîncă trupul Meu, 
și bea sîngele Meu, rămîne în mine, și eu rămîn în El. - Ioan 6:53-55 

 
 Christos se numește pe Sine însuși, ca Fiu al lui Dumnezeu, 
trup bun de mîncat și sînge bun de băut, condiționînd chiar viața 
veșnică de mîncatul trupului și băutul sîngelui Său. Sînt mulți aceia 
care se folosesc de acest text al Scripturii pentru a-și argumenta 
teologia și dogma cu privire la euharistie sau Cina Domnului, însă 
în acest pasaj Christos, nici pe departe, nu se referă la sacramentul 
amintit. El se numește mai sus „pîinea vieții” (v. 48), deci singurul 
care poate să sature sufletele noastre. La fel cum în multe alte locuri 
El îndeamnă să ne luăm crucea, să-L urmăm, să luăm asupra 
noastră sarcina Lui și jugul Său și toate aceste lucruri ne vor da 
pacea, aici, Christos ne îndeamnă să ne hrănim sufletele cu El, 
asemănîndu-se cu o pîine și o băutură. Augustin ne oferă un punct 
de vedere autentic încă din primele veacuri ale creștinismului 
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atunci cînd spune că această expresie, a mînca trupul Fiului 
omului, „este o ilustrație, învățîndu-ne că trebuie să fim părtași la 
Patimile Domnului și să reținem cu blîndețe și în mod profitabil faptul că 
trupul Lui a fost răstignit și rănit pentru noi”3. Nici Ioan Crisostom4 
nu aderă la o abordare diferită, căci el spune: „Cristos ne numește 
trupul Său nu numai prin credință, ci chiar și prin trupul Său”, astfel 
că nu putem deveni trup al lui Christos decît dacă mai întîi sîntem 
în trupul Său, adică după trupul Său ne-a hrănit sufletele. Cel ce îl 
primește pe Christos în interior, nu în exterior, așa cum spun unii 
prin Cina Domnului, acela va afla pacea și va gusta libertatea, cel 
ce va mînca cu inima, iar nu cel ce pretinde că mestecă cu dinții. 
Căci Apostolul Ioan nu amintește despre Cina Domnului în altă 
parte, și a spune că ar fi vrut să marcheze acel important moment 
prin aceste cuvinte ar fi o afirmație prea naivă. Trebuie să 
înțelegem că după cum trupul este slăbit și consumat din lipsă de 
hrană, tot așa și sufletul va pieri dacă nu va primi pîinea cerească, 
adică pe Isus Christos. 

 Christos își întărește spusele atunci cînd vorbește despre 
trup ca fiind o băutură, căci dacă la început îl numește pîine, El 
spune despre El că se poate și bea, prin acestea dorind să 
simbolizeze ce înseamnă pentru un om să își hrănească stomacul, 
iar în felul acesta să îl facă să înțeleagă că în același fel poate să își 
hrănească și sufletul. Căci, ar fi fost suficient să spună că trebuie să 
ne hrănim cu trupul său mîncîndu-L, însă dorind să acopere orice 
fel de născocire a minții umane, ne spune că întocmai cum bem apa 
ca să trăim, tot astfel trebuie să-l adunăm pe El în inimile noastre, 
bîndu-l, adică identificîndu-ne cu ceea ce El a făcut și ne poruncește 
pentru a avea pacea și viața veșnică. 

 
3 Augustin, Cartea 3 - Despre doctrina creștină 
4 Ioan Gură de Aur 
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 Să ne gîndim, dar, în mod corect la ceea ce Scriptura a vrut 
să ne transmită aici, și să ne ferim de tertipurile unora care încearcă 
mai degrabă să ascundă învățătura Scripturii. Așadar, să ne hrănim 
cu Domnul nostru în inimile noastre, oferind desfătare sufletului și 
mulțumire Tatălui ce pe toate ni le-a dat după buna plăcere a Voii 
Sale. 
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8.	
ÎȚI	IUBEȘTI	PREA	MULT	VIAȚA	

 

 
 

(25) Cine își iubește viața, o va pierde; și cine își urăște viața în lumea 
aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. (26) Dacă Îmi slujește cineva, 
să Mă urmeze; și unde sînt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă îmi 

slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. – Ioan 12:25-26 
 

 Dacă ai ști că o să mori peste 15 zile, ce ai face? Oare nu te-
ai zbate cu toată puterea ta să rezolvi toate lucrurile fără de care 
consideri că nu poți să pleci din lumea aceasta? Oare nu ai vrea să 
faci ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna și acum ai ocazia? Oare nu faci 
tu toate lucrurile acestea fiindcă îți iubești prea mult viața ta? Nu 
crezi că iubindu-ți viața urmărești să îți slujești ție mai mult decît 
aproapelui? Da, Christos ne îndeamnă să ne iubim aproapele ca pe 
noi înșine, și să facem aproapelui ceea ce am vrea și noi să facem, 
însă Christos nu spune că noi ar mai trebui să facem acele lucruri 
în dreptul nostru, ci să le facem doar față de aproapele nostru. 
Astfel vom învăța sacrificiul de dragul celui de lîngă noi. 

Iubindu-ne prea mult viața s-ar putea să ignorăm lucrurile 
Cerești, să le lăsăm pentru o perioadă despre care spunem că va 
veni cîndva dar nu știm cînd și nici nu ne dorim să vină prea 
curînd. Christos este suficient de clar: „Cine își iubește viața, o va 
pierde”. Aceasta este soarta tuturor celor care fac orice să obțină 
oameni și lucruri în viața lor. Inevitabil, le vor pierde, și pierderea 
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aceea va fi o pierdere mare. Soluția este să prețuim cît mai puțin 
plăcerile vieții acesteia și să urmărim să obținem cîștigul ce 
urmează. La fel cum un sportiv aleargă într-o cursă ca să obțină 
premiul, tot așa să alergăm să obținem și noi promisiunile 
Domnului Christos, promisiuni legate de viața veșnică și de o 
Împărăție Cerească. Sportivului nu îi pasă de spectatori, nu îi pasă 
de vremea de afară ori de durerea pe care o îndură, el se folosește 
de trupul care i-a fost dat cu un singur scop, ca alergînd să ajungă 
primul la capăt și să obțină premiul. Adevărata slujire a lui 
Dumnezeu este să ne urîm viața aceasta cu toate poftele ei și să-I 
slujim Lui iar Tatăl să ne cinstească pentru aceasta la momentul 
potrivit. Nu este vorba despre o slujire teoretică, ci este vorba de o 
trăire practică a ceea ce Christos a făcut pe pămînt, a ceea ce 
apostolii au întreprins și au lăsat prin Scripturi să se facă pînă la 
venirea pe norii cerului a Domnului Christos. A-ți urî viața nu este 
un obiectiv ce poate fi atins în teorie, ci numai în practică. Numai 
prin acțiuni exterioare poți dovedi că pentru tine această viață este 
o totală pierdere în comparație cu viața, adevărata Viață, care este 
Christos, și care urmează. Tendințele tale, pasiunile tale, ceea ce 
agonisești, modul în care îți cheltui banii și bunurile pe care le 
cumperi ori pe care ți le dorești arată cît de mult îți iubești viața ta.  

Renunță la tot ce se pare rău, cercetează Scripturile și 
urmărește să-I slujești lui Dumnezeu. Christos îi spune bogatului 
să vîndă tot ce are și apoi să vină să îl urmeze, dar bogatul cînd 
aude că trebuie să renunțe la tot ceea ce îi produce plăcere, adică 
trebuie să renunțe la viața pe care o iubește atît de mult, renunță la 
a dori să-l urmeze pe Christos. Să nu fim copii la minte, și să nu fim 
ca bogatul căruia Domnul i-a spus în vis că toate averile sale nu vor 
rămîne nimănui, căci a urmărit pe pămînt să-și slujească sieși mai 
mult decît altora, iar sufletul unui astfel de om va fi cerut de 
Dumnezeu pentru judecată.  
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9.	
JOCURILE	OLIMPICE	ALE	

CREDINȚEI	
 

 
 
 

 
(24) Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar 
numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați 

premiul! (25) Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul 
de înfrînări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate 
veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate 

veșteji. (26) Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă 
lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vînt. (27) Ci mă port 
aspru cu trupul meu și-l țin în stăpînire, ca nu cumva, după ce am 
propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. - 1 Corinteni 9:24-27 

 
 Despre lupta creștină am mai vorbit și-am arătat credința ca 
fiind atît o luptă cu sinele cît și una cu lumea ce se desfășoară în 
jurul nostru. Acum, de data aceasta, apostolul Pavel aseamănă 
credința cu un joc olimpic. Căci, spune el, sînt mulți cei ce aleargă 
dar dintre toți aceia numai unul singur va primi premiul, ceilalți, 
deși au alergat, se vor alege cu... nimic. Atunci cînd e vorba de niște 
jocuri „de obște” cum le numește el, Pavel ne spune că sînt anumite 
condiții pentru ca un concurent să iasă învingător: 
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1. Să alerge 
2. Să se înfrîneze și să se stăpînească 
3. Să privească premiul 
4. Să aibă o direcție clară 
5. Să se lupte 

 
1. Să alerge – fiind o cale strîmtă, să alergi pe calea credinței 

poate însemna eforturi mari, însă Scriptura ne arată că 
singura modalitate în care putem să ajungem la capăt este 
alergînd spre premiul chemării noastre, adică alergînd să 
ajungem la Dumnezeu și ajungînd să primim premiul. 
Prima condiție, așadar, pentru a ieși învingător în această 
alergare este chiar.. să alergi, căci numai așa vei rămîne în 
cursă și te vei apropia de sfîrșit. 
 

2. Să se înfrîneze și să se stăpînească – restricțiile la care este 
supus un sportiv pentru a cîștiga un anumit joc sau o cursă 
sînt crunte, așadar și credința, fiind tot o alergare, 
presupune multă înfrînare și mult exercițiu. Să te înfrînezi 
de la un lucru este la început neplăcut, însă la fel cum un 
sportiv privește întotdeauna la premiu, și noi, privind către 
Christos să ne înfrînăm sufletele și trupurile noastre și să ne 
stăpînim. 

 
3. Să privim premiul – un alergător are nevoie de motivație, 

iar pe calea credinței, motivația ce ne-a fost dată este 
premiul la care putem să privim în timp ce ne ostenim în 
alergare. Dumnezeu ne face cunoscut din premiul Său în 
fiecare zi, prin răspunsul la rugăciuni, prin minunile pe care 
le face în viața noastră, și ne garantează că toate acestea vor 
deveni ceva normal odată ce ne-am terminat alergarea. 
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Pavel aseamănă premiul cu o cunună, care, compusă din 
flori de diferite culori arătă diversitatea și complexitatea 
răsplății noastre pe care o vom primii la capătul alergării. 

 
4. Să aibă o direcție clară – Pavel spune că el nu aleargă la 

nimereală, ci știe foarte clar direcția pe care trebuie să o 
urmeze ca să ajungă la capăt. În lumea în care trăim există 
mulți care aleargă de capul lor însă niciodată nu ajung 
nicăieri. Scriptura este harta după care trebuie să ne 
cunoaștem traseul și care trebuie să stea la baza efortului 
nostru. Un efort fără hartă aduce mai multă pierzare decît 
dacă nu am fi alergat deloc. 

 
5. Să se lupte – pe parcursul alergării s-ar putea să ne doară 

picioarele, s-ar putea ca respirația noastră să devină greoaie 
ori s-ar putea să ni se facă sete. În toate aceste situații, 
Christos este ajutorul nostru. Căci El este odihna noastră, El 
este apa vie și El este pîinea vieții. Din toate acestea putem 
gusta dacă avem harta la noi: Scripturile Sfinte. Lupta nu e 
grea, iar sarcina pe care trebuie să o purtăm luptînd este 
ușoară. La Christos sîntem chemați toți cei trudiți și 
împovărați, iar numai în El ne este garantată odihna. 

 
Să urmărim așadar să alergăm, să ne înfrînăm stăpînindu-

ne, să privim cununa, să avem o direcție clară și să ne luptăm, căci 
numai așa vom obține premiul. 
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10. 
CARACTERISTICILE	FALSULUI	

CREȘTIN	
 

 
 

1. Falsa impresie că este în siguranță 
Atunci cînd nu are nicio problemă, falsul creștin pledează 

pentru cauza creștină și este, poate, unul dintre cei mai vizibili 
credincioși existenți în biserica locală. Adevărata lui față, însă, este 
relevată atunci cînd se confruntă cu boală, neputință, probleme în 
viața de zi cu zi sau la locul de muncă. Un astfel de credincios își 
creează o falsă impresie că viața lui este în siguranță, și aceasta 
datorită faptului că îi merge foarte bine. Pentru el, lipsa 
problemelor înseamnă siguranță în Christos, dar Christos ne 
avertizează că așa cum pe El l-au urît, ne vor urî și pe noi, căci prin 
multe suferințe vom ajunge în Împărăția cerului. Creștinul care 
urmărește doar prosperitatea personală este așadar un credincios 
fals, neînțelegînd mesajul Evangheliei. 

 
2. Eșec în examinarea propriei persoane 

Falsul creștin reușește cu succes să identifice toate 
problemele celorlalți însă nu-și recunoaște niciodată problemele 
sale. Pentru el, toți au păcat și sînt lipsiți de curăție, dar numai el 
este perfect și demn de toate laudele. Pofta și setea cu care 
urmărește să judece, să eticheteze și să marginalizeze îl 
caracterizează pe acest fals creștin mai mult decît orice, căci el 
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urmărește să-și hrănească nebunia în fiecare zi, privind și analizînd 
viețile oamenilor în cele mai mici detalii. Acest fals creștin dorește 
să știe toate lucrurile despre fiecare membru al bisericii dar și 
despre alte persoane, și pe lîngă faptul că judecă și privește cu ochi 
răi pe fratele său, este și un bîrfitor, ducînd imaginea sa deformată 
despre alții și la urechile celorlalți. Astfel de persoane sînt numite 
de Scriptură ca fiind bîrfitori și, deci, sînt nevrednici de Împărăția 
lui Dumnezeu. 

 
3. Este atras numai de ritualurile religioase 

Pentru falsul creștin, îndeplinirea ritualurilor religioase cu 
maximă strictețe și frecvență este tot ceea ce contează. Nu are 
importanță dacă înțelege ceea ce face ori dacă este prezent cu 
mintea în timpul ritualurilor la care participă, pentru el, contează 
doar să fie trupește acolo, crezînd că acest lucru îi va fi de vreun 
folos. Nu cred că este o pură coincidență faptul că acest credincios 
nu doar că este interesat de ritualuri, dar și este atras puternic de 
ele, dorește să participe la cît mai multe și călătorește în țară și în 
lume în diferite biserici unde crede că prin ritualistică va obține 
pacea. Acest fals creștin este dispus mai degrabă să facă orice nu 
înțelege, adică ritualuri, decît să facă puține lucruri pe care le-ar 
înțelege și le-ar putea conștientiza. Scriptura ne arată prin 
exemplul fariseilor că multe ritualuri îngroapă mai degrabă 
conștiințele oamenilor decît le propulsează mai aproape de 
Dumnezeu. 
 

4. Crede că binele cîntărește mai greu decît răul 
Falsul credincios se limitează la distincția puerilă dintre bine 

și rău, crezînd că binele învinge întotdeauna și că inevitabil starea 
lui spirituală va fi una bună fiindcă nu se poate ca Dumnezeu care 
este iubitor să pedepsească pe oameni cu rău. Acest fel de 
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credincioși uită că Dumnezeu este drept dar și judecător, și, 
nepărtinitor fiind, răsplătește fiecăruia după credința lui, unora 
descoperindu-li-se iar pe alții acuzîndu-i. Acești credincioși creștini 
urmăresc să facă fapte bune mai mult decît să ducă o viață plăcută 
lui Dumnezeu. Ei cred că prin milostenie, prin donații și prin 
compasiune arătată față de oameni își pot cîștiga îndreptățirea 
înaintea lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi să se întoarcă la felul 
lor păcătos de viețuire. Ei nu înțeleg că omul nu poate face nicio 
faptă bună înaintea lui Dumnezeu și că orice gînd și acțiune a 
noastră este mînjită de păcat înaintea Lui. Căci numai El este cel 
care socotește faptele noastre ca fiind bune, prin faptul că ne-a 
răscumpărat și prin credință ne-a îndreptățit. Dacă ar urmări binele 
necondiționat, atunci n-ar aștepta laude pentru faptele lor, astfel că 
acești falși creștini își urmăresc mai mult imaginea lor decît slava 
lui Dumnezeu. 

 
5. Este indiferent față de Scriptură 

Falsul creștin poate părea din toate punctele de vedere un 
pasionat pentru Dumnezeu și o persoană dispusă să facă o 
sumedenie de lucruri pentru Christos, însă adevărul este că 
niciodată nu citește Scripturile. Toate punctele lui de vedere sînt 
bazate pe o cugetare de cîteva minute după cum crede el și după 
cum aude la ceilalți. Acest fals creștin este de altfel și un „bun” 
teolog, căci el afirmă că știe și cele mai adînci taine ale lui Christos, 
citînd din Scripturi după cum au înregistrat urechile lui, însă 
niciodată nu-și deschide și ochii ca să vadă dacă lucrurile stau 
întocmai. Un astfel de fals creștin ajunge să-și creeze propria 
teologie, socotindu-se astfel important și avînd pretenții la funcții 
în biserică. Predicile sau mesajele pe care, poate, le face, sînt ale 
altora, însă le transpune astfel încît să pară ale lui. Indiferența față 
de cuvîntul lui Dumnezeu este caracteristica lui principală.  
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11.	
CE	NU	A	FĂCUT	CORONAVIRUS	

 

 
 
 
 

1. Nu ne-a oprit din a fi biserica lui Christos 
Pandemia de coronavirus poate că a suspendat temporar 

întîlnirile noastre frățești din fiecare duminică, miercuri sau vineri, 
însă izolarea și restricțiile impuse de autorități nu au suspendat 
calitatea noastră de biserică a lui Christos. Gîndește-te, biserica nu 
există numai pentru că se poate întîlni faptic într-o clădire special 
aleasă pentru această slujbă, ci biserica există independent de 
întîlniri, granițe sau limbă. Biserica lui Christos este trupul 
credincioșilor creștini autentici de pretutindeni iar noi facem parte 
din acest grup. Coronavirus nu a afectat acest corp de credincioși 
în sensul în care ei nu mai alcătuiesc biserica. Adevărata biserică a 
rămas în picioare și în vremurile acestea! 

 
2. Nu ne poate împiedica să ne rugăm lui Dumnezeu 

Coronavirus nu va putea niciodată să ne împiedice să ne 
rugăm înaintea lui Dumnezeu. Genunchii plecați în momente de 
restriște sînt genunchi plecați pe lacrimi și într-o atitudine de 
sinceritate, rugăciunile noastre sînt semnificativ mai aprinse iar 
Dumnezeu se poate îndura de noi eliberîndu-ne de orice fel de 
primejdie. Rugăciunea rămîne ceva ce nu poate fi oprit de nicio 
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boală și de nicio autoritate a lumii acesteia, pentru că rugăciunea 
nu are nevoie de cuvinte rostite ca să fie înfăptuită, ci ea poate fi 
rostită chiar și la nivelul minții. 

 
3. Nu ne împiedică să citim și să studiem Scripturile 

Cu excepția situației în care sîntem grav bolnavi și nu putem 
să ne concentrăm, perioada aceasta de izolare provocată de 
coronavirus nu ne împiedică să citim și să studiem Scripturile, căci, 
avînd acum mai mult timp liber decît de obicei, putem să îl alocăm 
citirii Cuvîntului sfînt și studierii doctrinelor creștine pentru o 
edificare a vieții de credință. 

 
4. Nu ne oprește din a-i putea sluji pe ceilalți 

De multe ori avem impresia că slujirea se poate realiza 
numai faptic, însă slujire poate să însemne, în acest secol în care 
trăim, și un apel telefonic prin care să ne interesăm de frații și 
prietenii noștri. Slujirea poate fi realizată și la distanță, păstorul 
putîndu-se îngriji de turma sa și prin intermediul mesajelor 
înregistrate și predicilor scrise. În casa în care locuiești poți să îi 
slujești pe membrii familiei tale mai mult decît o făceai pînă acum. 
Coronavirus nu oprește slujirea ta. 

 
5. Nu ne împiedică să ascultăm și să citim predici 

Urechile noastre nu se închid datorită acestui virus care 
sperie lumea. Atîta timp cît putem auzi și putem citi, predicile 
multor frați credincioși autentici sînt încărcate pe internet și sînt la 
distanță de numai un click de urechile noastre. Haideți să nu ne 
plîngem de faptul că nu putem auzi o predică în biserica noastră, 
pînă la urmă Cuvîntul lui Dumnezeu este și a fost predicat de mii 
de oameni, și pe mulți dintre ei putem să îi ascultăm oricînd și în 
multe modalități. 



MEDITAȚII PENTRU CREDINCIOSUL CREȘTIN 

 

45 

 
6. Nu ne poate împiedica din a medita la cuvintele Scripturii 

Timpul liber din perioada aceasta ne permite să cugetăm 
foarte mult la ceea ce citim și studiem. Există multe ore libere pe 
care le avem acum de-a lungul zilei: dimineața sau seara. Acest 
virus nu ne împiedică să gîndim, așa că haideți să gîndim Cuvîntul 
lui Dumnezeu ori de cîte ori avem ocazia. 

 
7. Nu ne poate împiedica din a citi alte cărți bune 

Pe lîngă faptul că trebuie să acordăm timp lui Dumnezeu în 
fiecare zi, coronavirus nu ne poate împiedica din a citi și alte lucrări 
foarte bune. Există mult timp pe care dacă nu îl investim acum, s-
ar putea să nu-l mai putem investi în lucruri importante niciodată. 
Gîndește-te că perioada din istorie pe care o trăim noi acum nu a 
mai existat niciodată. Haideți să folosim timpul pe care îl avem cu 
responsabilitate. 
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12. 
DESPRE	GREȘITA	PREDICARE	A	
EVANGHELIEI	ÎN	SECOLUL	XXI	

 

 
 
 

 
Christos a lăsat apostolilor porunca suficient de clară de a 

predica Evanghelia pînă la marginile pămîntului și a face ucenici 
botezîndu-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfînt. Astăzi, 
apostolii nu mai există, dar există numeroși ucenici, descendenți ai 
ucenicilor făcuți de apostoli care, însă, au denaturat mesajul 
Evangheliei, treptat, și l-au făcut unul gîdilător la urechi și de dorit 
a fi ascultat. Scriptura ne arată că Evanghelia produce dezbinare 
mai degrabă decît pace și conviețuire: 

 
Veți fi urîți de toți, din pricina Numelui Meu (...) – Matei 10:22 

 
(...) N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu 

de tatăl său, pe fiică de mamă-sa și pe noră de soacră-sa. Și omul va avea 
de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. – Matei 10:34-36 

 
Evanghelia este predicată astăzi în 3 mari puncte: 

- Iubește-te 
- Găsește-te 
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- Ești demn 
dar dacă ne uităm atenți chiar în Evanghelia pe care vrem și 

pretindem că o predicăm, aceasta ne spune contrariul. 
 

1. URĂȘTE-TE în loc de IUBEȘTE-TE 
Evangheliștii și predicatorii zilelor noastre ne învață astăzi să 

ne iubim pe noi înșine și în felul acesta îl vom descoperi pe 
Christos. Sîntem îndemnați să ne apreciem necondiționat și să ne 
slujim sinelui nostru pentru ca mai apoi să-i putem sluji lui 
Christos. Haideți să privim în Scriptură. Ne îndeamnă Evanghelia 
să ne iubim propriile noastre persoane? 

 
Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe 
nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși 

viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. - Luca 14:26 
 

Cine își iubește viața, o va pierde; și cine își urăște viața în lumea 
aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. – Ioan 12:25 

 
 Christos nu spune să ne considerăm niște gunoaie, chiar 
dacă aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră cu privire la 
păcătoasa viață pe care o trăim, ci Christos spune că în economia 
mîntuirii, a te lepăda de propria persoană este mai important decît 
a te iubi. Haideți dar să închidem urechile noastre înaintea celor 
care ne spun că pentru a-l descoperi și urma pe Christos trebuie să 
ne iubim propria persoană. 
 

2. LEAPĂDĂ-TE în loc de GĂSEȘTE-TE 
Astăzi ni se spune că prin intermediul Evangheliei ne vom 

putea redescoperi propria persoană și vom ajunge să facem cu 
viețile noastre lucruri minunate, însă Vestea Bună nu este despre 
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așa ceva. Evanghelia lui Christos care a suferit crucea pentru 
mizeria noastră nu este despre a ne găsi valorile și despre a ne 
umple portofelele, nu este despre laudele după care fugim nici 
după criza de identitate pe care ne-o poate rezolva El, ci Evanghelia 
este despre negarea propriei persoane: 

 
(...) Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 

crucea și să Mă urmeze. – Matei 16:24 
 

 Lepădarea de sine presupune a renunța la tot ceea ce ține de 
orgoliul, faima și dorința de îmbogățire a lumii acesteia, căci ce ne-
ar folosi lumea întreagă dacă ne pierdem sufletul? Și ce n-am fi în 
stare să dăm ca să ne redobîndim sufletul nostru? Evanghelia, 
așadar, nu este despre a te găsi și despre a te reinventa, ci este 
despre a te nega și a te lepăda de tine. 
 

3. CHRISTOS ESTE DEMN în loc de EȘTI DEMN 
Sîntem astăzi învățați că noi sîntem demni de Christos, adică 

îl merităm pe El,  și că este suficient doar să spunem un simplu 
„da” iar Dumnezeu va face minuni în viața noastră. Nu este 
necesar să ne schimbăm felul de viețuire, nu contează să facem 
nimic. L-am convins pe Dumnezeu numai prin răspunsul nostru 
afirmativ. Biblia ne învață total opusul. Ea ne spune că înaintea lui 
Dumnezeu sîntem niște păcătoși morți, iar El se îndură de cine vrea 
și împietrește pe cine vrea. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decît 
dacă i se descoperă Isus Christos, și demn de Dumnezeu și 
mîntuire nu este omul prin propriile forțe, ci demn este Christos 
care se face descoperit omului. 
 

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cînd 
eram noi încă păcătoși, Christos a murit pentru noi. – Romani 5:8 
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Haideți să răspundem așadar acestor evangheliști sofiști 

spunîndu-le că Evanghelia nu este: 
- Iubește-te 
- Găsește-te 
- Ești demn 
ci Evanghelia lui Christos este: 
- Urăște-te 
- Neagă-te 
- Christos este demn. 
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13.	
BURTA	PLINĂ	ȘI	SUFLETUL	

FLĂMÎND	
 

 
 
 

 
(29) Să nu căutați ce veți mînca sau ce veți bea, și nu vă frămîntați 

mintea. (30) Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl 
vostru știe că aveți trebuință de ele. (31) Căutați mai întîi Împărăția lui 

Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. – Luca 
12:29-31 

 
Și ce ar folosi unui om să cîștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? 

(...) – Matei 16:26 
 

 Cu nebunie, de cele mai multe ori, alergăm către lucruri 
trecătoare și vrem să obținem virtuțile lumii acesteia pe cînd 
lucrurile cu adevărat nepieritoare și veșnice le ignorăm și le lăsăm 
uitării. Ne interesează mai mult ca burțile noastre să fie pline de 
mîncare, dulapurile noastre pline de haine și portofelele noastre 
pline de bani, decît ca sufletele noastre să aibă pacea, familiile 
noastre să fie mîntuite și viața noastră să fie roabă lui Christos. Ce 
căutăm noi de fapt în viața aceasta? Oare nu ne interesează mai 
mult bunăstarea noastră decît lucrarea lui Christos cu biserica? Isus 
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ne învață că dacă vom căuta mai întîi Împărăția Lui, vom obține nu 
toate lucrurile și nici celelalte pofte pe care le avem nestăpînite, ci 
vom obține „aceste” lucruri, adică mîncarea și băutura de care 
avem nevoie pentru a trăi în această viață. Iată că mai degrabă să 
avem burțile goale și sufletele pline de împărăția lui Dumnezeu 
decît burțile pline și sufletele goale și lipsite de pace. Căci care om 
care o duce bine și are tot ce dorește aici pe pămînt are cu adevărat 
pacea și liniștea pe care o dă Christos? Și care om care îl are pe 
Dumnezeu se mai interesează de propriile sale plăceri mai mult 
decît de ceea ce vrea Dumnezeu de la el? Îmbuibarea aduce păcat, 
bogățiile aduc neliniște iar cu anevoie va intra un om înstărit în 
Împărăția Cerească. Pentru că un astfel de om își slujește sieși și 
celor din jurul lui mai mult decît Celui care l-a făcut, și unui astfel 
de om Dumnezeu îi spune că îi va lua sufletul. Îndemnul nostru 
este să nu ne slujim burțile mai mult decît ne slujim sufletele, căci 
nu un stomac plin de mîncăruri aduce liniște, ci un suflet plin de 
promisiunile, minunile și slava lui Dumnezeu.  
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14. 
CHRISTOS	–	OM,	DAR	DUMNEZEU	

  

 
 
 
 

Christos a fost prototipul omului perfect, a fost prototipul 
omului care trebuia să existe pentru o eternitate dacă Adam și Eva 
nu ar fi călcat porunca lui Dumnezeu și nu ar fi săvîrșit astfel 
neascultarea înaintea Celui care le-a dat viața. Încarnarea lui 
Christos pe acest pămînt semnifică ceea ce ar fi putut omul să fie 
dacă toate acele lucruri nu se întîmplau. Christos nu doar că și-a 
asumat perfecțiunea aceea, dar a și gustat din slăbiciunile noastre, 
i-a fost foame, i-a fost sete, s-a simțit singur, a plîns și a răbdat 
durere. El le-a făcut toate acestea, însă nu doar atît. A luat asupra 
lui toată nelegiuirea noastră și astfel ne-a dat libertatea de a gusta 
ceea ce înseamnă cu adevărat omul. Taina aceasta a completei 
Dumnezeiri și a completei umanități în interiorul Omului Isus 
Christos este demnă de slava lui Dumnezeu, căci noi nu putem 
concepe cum s-a putut săvîrși un astfel de lucru iar Dumnezeu n-a 
considerat de cuviință să ne descopere acest lucru. Știm însă cum a 
fost Christos pe pămînt și ce beneficii ne-a oferit Dumnezeu tuturor 
celor aleși care ne-am pus credința în El. Astfel, ne vom uita la 5 
limitări ale naturii noastre umane pe care și Christos și-a asumat-o 
și la 5 infinite atribute ale Sale, toate acestea în comparație cu 
limitările noastre: 
 



MEDITAȚII PENTRU CREDINCIOSUL CREȘTIN 

 

53 

1. Christos s-a născut – dar este viu în veci de veci 
Deși Christos s-a încarnat prin naștere, astfel că o femeie a fost 

necesar să-l poarte în pîntec pe Cel ce avea să devină Mîntuitorul 
multora, Christos este viu în veci de veci și șade la dreapta Tatălui, 
într-un loc de mărire și slavă, El, Unul și Singurul născut al lui 
Dumnezeu, care s-a limitat și s-a încapsulat în tot ceea ce înseamnă 
creație de dragul nostru. Faptul că Christos este viu și va fi veșnic 
viu este pecetea mîntuirii noastre. Căci noi n-am obținut mîntuirea 
prin jertfa Golgotei și atît. Căci ar fi fost o jertfă de iertare simplă, 
fără garanția protecției și fără niciun fel de mijlocire. Prin faptul că 
a înviat și este viu și acum, Christos ne garantează valabilitatea 
jertfei sale, căci chiar dacă s-a născut asemeni nouă, El este și va fi 
întotdeauna veșnic. 
 
Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Christos, să umblaţi după lucrurile de 

sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. – Coloseni 3:1 
 

2. Christos a fost obosit – dar este cel care ne dă putere 
Ca om, Christos a fost de multe ori obosit și descurajat. Chiar a 

plîns atunci cînd a auzit că bunul lui prieten, Lazăr, a murit. Iată că 
deși a fost caracterizat de atribute umane, Christos le-a biruit. Dacă 
atunci cînd a viețuit cu noi în lumea creată El a fost obosit, acum El 
este singurul care ne dă puterea. Căci iată ce poate să facă natura 
Dumnezeiască care subzistă în El, anume să învingă orice fel de 
neputință a omului și să dea putere, pace și eliberare. 
 

3. Christos a fost fără păcat – dar este cel care a purtat păcatele 
noastre 

Iată ce minunată taină și imposibil de înțeles sacrificiu. Căci El 
a luat asupra noastră orice fel de nelegiuire și a purtat-o ca pe o 



       EMANUEL V. DRĂGAN 54 

cruce, murind la Calvar, pentru ca noi să fim restaurați și din 
falimentul vieții noastre să răzbim la lumină. 

 
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat pentru noi, ca 

noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. – 2 Corinteni 5:21 
 

4. Christos a fost respins – dar la El mulți sînt bineveniți 
Christos nu a fost prețuit nici chiar de cei din casa Lui, căci chiar 

El spune că este ca un profet care în patria Lui nu este prețuit. 
Totuși, chiar fiind cuprins de descurajare, El nu s-a lăsat pradă 
sentimentului respingerii. A continuat să săvîrșească lucrarea 
pentru care s-a încarnat pe acest pămînt, iar, acum, ca Dumnezeu 
Fiul, se arată binevoitor să primească și să accepte pe mulți pentru 
a locui în Împărăția cerurilor. 
 

5. Christos s-a întristat – dar El este bucuria noastră 
Nu de puține ori Christos a gustat din ceea ce înseamnă 

întristarea pămîntească. La înmormîntări, văzînd suferința 
oamenilor, atunci cînd era respins și înainte să-și dea viața pentru 
mulți. Acest sentiment de tristețe Christos l-a transformat, pentru 
noi, în bucurie. Căci prin tristețea Lui noi avem bucuria, și prin 
suferința Lui noi avem eliberarea. 

 
6. Christos a murit – dar în El avem viața 
Isus a învins toate legile lumii acesteia, căci toate lucrurile și 

stările ce nouă ni se par negative aici pe pămînt El le-a transformat 
în lucruri dătătoare de viață și pace. Murind, adică, în limbaj 
omenesc, lăsînd în urmă totul și mergînd într-o altă lume, El n-a 
părăsit pur și simplu existența umană. Ci prin moartea Lui, El a dat 
viață multora, și prin suferința Lui a dat vindecare sufletească și 
trupească multora. 
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 Să nu uităm vreodată că ceea ce Christos s-a făcut pentru noi 
n-ar fi putut nimeni să se facă, și ceea ce ne-a dat El prin moartea 
Sa, numai un Dumnezeu, din dragoste pentru lume, ar fi putut să 
dea. 
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15.	
DIETA	TA	NU	E	POST	ȘI	POSTUL	

TĂU	NU	E	DIETĂ	
 

 
 
 

Care e motivația ta atunci cînd spui: „Astăzi voi avea o zi de 
post"? Cu ce gînd pleci la drum atunci cînd te echipezi pentru ziua 
sau orele care urmează și pe care se presupune că ar trebui să le 
dedici Domnului Dumnezeu? Dacă postești crezînd că în felul 
acesta poți să rezolvi două dintre problemele tale: 1. Ești prea gras; 
2. Nu te-ai apropiat de Dumnezeu în ultima vreme; te înșeli 
amarnic. Căci lui Dumnezeu nu-i poți aduce postul tău ca pe o 
jertfă care te va spăla de nemernicia ta și te va îndreptăți să continui 
în felul acesta. Ai grijă! Postul nu e dietă! Dacă ești gras, mănîncă 
mai puțin, nicidecum nu pîngări lucrurile sfinte. Nu vreau să 
vorbesc despre ceea ce Christos spune în legătură cu postul, anume 
că nu trebuie să avem o atitudine de falsă smerenie și nici să 
mimăm o spiritualitate puternică numai de ochii lumii. Nu, nu 
vreau să spun că atunci cînd postim trebuie să radiem de fericire și 
să radiem prin noi Cuvîntul lui Dumnezeu – chiar dacă toate 
acestea sînt adevărate. Ceea ce vreau eu să spun este că s-ar putea 
să crezi că postul este o dietă, cînd el nu este așa ceva. Căci atunci 
cînd postești tu nu o faci pentru corpul tău, așa cum spun unii. Nu 
o faci pentru că vrei ca tu să arăți mai bine, spui o rugăciune și crezi 
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că așa îl convingi pe Dumnezeu de vrednicia ta. Căci postul 
înseamnă să-ți ațintești ochii și să-ți înalți mintea către Dumnezeu 
în timp ce renunți la a-ți mai sluji propriei tale persoane prin 
îmbuibare și desfătare în mîncare și distracție. Mai mult, dieta ta 
nu e post. Nu considera faptul că de fiecare dată cînd nu mănînci 
tu de fapt postești, căci nu e așa. Nu confunda lucrurile lui 
Dumnezeu cu poftele tale. Căci și în acest caz tu urmărești să-ți 
slujești ție și imaginii tale, în timp ce crezi că poți să „împuști doi 
iepuri” cu un singur foc. Nu uita că post nu înseamnă doar 
abstinență, ci post înseamnă să te conectezi mai mult cu 
Dumnezeu, să renunți la tot ceea ce-ți ocupă majoritatea timpului 
zilei: mîncare, muncă, pasiunile și poftele tale; iar în locul tuturor 
acestor lucruri să te apleci spre studiul Scripturii, să-ți pleci 
genunchii în rugăciune, să faci milostenie și să arăți iubire celor din 
jurul tău. Degeaba postești din frustrare, fiindcă hainele nu te mai 
cuprind cum o făceau altădată. Degeaba crezi că dacă nu ai avut 
timp să mănînci un număr îndelungat de ore sau toată ziua, ai 
postit de fapt. Te înșeli și te minți singur! Iarăși, degeaba postești 
dar ești obraznic, irascibil, arogant și înțepi pe toți din jurul tău, 
asta fiindcă stomacul tău geme după mîncare iar tu ești mîhnit din 
cauza aceasta. Îți spun că ceea ce faci tu nu e post. Oprește-te să 
crezi că Dumnezeu este un Dumnezeu al jertfelor și al ritualurilor 
pe care tu le faci și ele te achită. Postește atunci cînd poți și fă-o cu 
dedicare totală. Dacă tu crezi că poți să te abții de la mîncare pentru 
2 ore într-o zi dar poți să renunți la poftele tale toată ziua și te poți 
opri din munca care te robește, iată! Postește în felul acesta! Căci 
mai important este să ai sufletul mai aproape de cer decît stomacul 
mai aproape de înfometare. Ai grijă la felul cum postești, căci 
Dumnezeu e martor la toate lucrurile. 
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16.	
CHRISTOS	–	PRIETENUL	MEU	CEL	

MAI	BUN	
  

 
 
 
 

Atunci cînd înțelegi lucrarea de mîntuire nu mai privești la 
Christos ca la un Dumnezeu îndepărtat ori ca la un Dumnezeu în 
fața căruia trebuie să vii cu ritualurile, faptele și jertfele tale. Căci 
odată ce a murit pe cruce pentru păcatele noastre, pe lîngă că s-a 
făcut asemenea nouă prin acest fapt, că a murit și a suferit om fiind, 
El s-a înălțat în trup la dreapta Tatălui și în trup va veni a doua oară 
ca să răscumpere lumea. Căci, acum, Dumnezeu e om cu adevărat, 
căci Christos șade la dreapta Tatălui într-un trup de slavă dar care 
arată ca al nostru, mijlocind ca un frate mai mare pentru noi. Ceea 
ce mulți credincioși nu înțeleg este că noi nu mai sîntem copii ai lui 
Dumnezeu, ci noi sîntem frați cu Christos. Căci Dumnezeu ne-a 
înfiat și ne-a făcut fii săi. Un copil, da, e fiu, însă atunci cînd vorbim 
despre copii ne gîndim ca la unii care încă nu au reprezentarea 
completă a lucrurilor lumii acesteia. Noi, însă, știm ceea ce a făcut 
Christos pentru noi și cum numai prin jertfa Lui noi am obținut 
eliberarea, căci dacă nu ar fi fost El care să ne aleagă și care să 
mijlocească pentru noi înaintea Tatălui, noi am fi continuat să fim 
robi păcatului, cum de altfel am fost toată viața, însă prin mîntuirea 
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Sa și mijlocirea Sa sîntem acum îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. 
Sîntem, deci, numiți fii, fiindcă sîntem maturi în gîndire și putem 
să înțelegem lucrurile sfinte care ne-au fost descoperite de 
Dumnezeu. Christos este de asemenea Fiul lui Dumnezeu, Unul 
născut Fiu, dar noi sîntem mai mulți fii: adoptați însă. La fel cum 
un om adoptă un copil pentru că vrea să-l răscumpere din viața de 
chin pe care o duce fiindcă părinții naturali nu sînt prezenți, tot 
astfel, și Dumnezeu ne-a salvat din chinul pe care ni-l oferea viața, 
asta fiindcă cel care ne-a promis cunoștința, Satan, ne-a robit. 
Despre acești fii neadoptați vorbește Christos cînd spune că „au de 
tată pe Diavolul”. Acum, însă, sîntem fiii lui Dumnezeu, frații 
Domnului Christos, deci prietenii Lui. Isus le spune ucenicilor: 
 

(14) Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. (15) Nu vă 
mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am 

numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la 
Tatăl Meu. – Ioan 15:14-15 

 Dacă Christos mă numește prietenul Său, atunci cum aș 
putea să flirtez cu Acela care l-a ucis pe Prietenul meu cel mai bun? 
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17.	
DE	CE	PE	MINE?	

  

 
 

Poate că atunci cînd unii ți-au spus că Dumnezeu te-a ales la 
mîntuire printr-un plan neschimbat și veșnic ai întrebat cu 
aroganță: De ce? Ai întrebat astfel pentru că încă nu ai înțeles 
doctrina harului și nu ai înțeles ce înseamnă darul pe care 
Dumnezeu ți l-a făcut atunci cînd s-a îndurat de tine. Căci tu L-ai 
respins pe El încă de la început, și chiar carnea ta dovedește lucrul 
acesta prin faptul că îmbătrînești și ești în toate planurile vieții tale 
doritor de cîștig, de faimă, de apreciere și de atenție. Uită-te cu 
băgare de seamă la har, fiindcă dacă vei înțelege ceea ce ți-a făcut 
Christos atunci nu vei mai întreba „De ce?”. Căci întrebarea ta arată 
că tu nu te încrezi suficient în Dumnezeu și te consideri stăpîn pe 
viața ta și singurul care a acționat în planul mîntuirii. Tu crezi că l-
ai ales pe Dumnezeu fiindcă ți-a plăcut de El, ori fiindcă e mai bine 
să fi creștin decît lipsit de prieteni. Crezi că întreaga ta mîntuire 
rezidă în răspunsul tău pozitiv. Prietenul meu, tu nu ai înțeles încă 
doctrina harului, nu ai înțeles încă ceea ce a făcut Dumnezeu de tu 
astăzi poți să ai pacea și liniștea. Ești un om mîntuit, însă trebuie să 
înțelegi cum s-a petrecut lucrul acesta. Căci dacă vei crede doar în 
har, s-ar putea să înțelegi că Dumnezeu ți s-a făcut de descoperit și 
tu l-ai ales fiindcă ai vrut. Te invit însă să privești retrospectiv la 
viața ta. Uită-te la copilăria ta: de cîte ori nu ți-ai înșelat părinții? 
Cum poate un astfel de om ca tine să-L aleagă pe Dumnezeul 
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perfect? Uită-te la tinerețea ta: cîte greșeli majore ai făcut chiar voit 
și știind că greșești? Crezi că un astfel de om ar putea să arate cu 
degetul spre Dumnezeu și să spună: „Eu vreau!”? Uită-te la viața ta 
acum, ești atît de slab și instabil în toate lucrurile vieții tale încît nici 
tu nu te înțelegi de multe ori. Totuși, îndrăznești să întrebi „De ce?” 
Pui la îndoială tocmai ceea ce ți-a dat pacea. Harul suveran, însă, 
ne învață că mîntuirea ta este strîns legată de un plan în care tu nu 
ai un rol activ, căci toate beneficiile pe care Dumnezeu ți le oferă 
prin bunăvoința Sa, tu doar le iei asupra ta și nu-ți rămîne decît să 
întrebi: „De ce eu?” căci acum înțelegi că în locul tău ar fi putut să 
fie, foarte bine, altcineva, dar, totuși, ești tu! 

 Astfel că mai întîi Dumnezeu te-a ales prin har, mai apoi El 
te-a răscumpărat în Christos, te-a chemat prin puterea 
Evangheliei, Ți-a schimbat viața, și după toate acestea Tu l-ai ales. 
Dar trebuie să înțelegi că tu nu mai puteai să alegi altceva. Căci 
odată ce El te-a ales, te-a răscumpărat, te-a chemat și ți-a schimbat 
viața ce puteai tu să faci? Căci l-ai ales fiindcă El te-a ales mai întîi, 
și te-a justificat, te-a adoptat, te sfințește, veghează la 
perseverența ta și te va glorifica în veșnicie.  

 
Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi 
şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere 

Tatălui în Numele Meu să vă dea. – Ioan 15:16 

(4) În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim 
sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,  (5) ne-a 

rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a 
voii Sale (...) – Efeseni 1:4-5 

 Astfel că, înainte să cred în har, am întrebat cu aroganță: De 
ce?, dar după ce am înțeles harul am plîns întrebînd: De ce pe mine? 
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18.	
EXISTĂ	PĂCATE	MAI	MARI	ȘI	

PĂCATE	MAI	MICI?	
 

 
 
 

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi 
osîndit. – Matei 12:37 

 
 Pentru că mulți au dorit de-a lungul istoriei să-și 
împlinească poftele și în același timp să fie considerați strașnici 
credincioși; deoarece numeroși preoți, slujitori sau monahi au vrut 
să găsească o justificare în viața lor ce era incomplet schimbată; a 
luat naștere această diferențiere între păcate: păcate mari și păcate 
mici. Chiar și în penitența catolică ori la spovedania bisericii de 
răsărit, păcatele mari erau sancționate mai grav iar păcatele mai 
mici fie nu erau sancționate fie li se administra o singură rugăciune 
iar după aceea credinciosul era ca prin minune eliberat. Lucrurile 
acestea, din nefericire, subzistă și astăzi, iar numărul oamenilor 
care cred în aceste tertipuri este în creștere. Într-un secol al crizei și 
al depresiei, într-un timp în care oamenii sînt disperați după 
atenție, vor să se simtă apreciați și au impresia că toată lumea este 
acolo ca să-i slujească, biserica trebuie să supraviețuiască și să se 
adapteze acestor mizerii. Cel puțin aceasta este politica multor 
biserici seculare care consideră că dacă nu vor adapta mesajul 
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Evangheliei la lumea actuală vor pierde credincioși și lucrarea pe 
care au plantat-o se va stinge. De fapt, ce îi interesează pe acești 
oameni? Oare nu banul este cel care contează? Căci mulți oameni 
înseamnă mulți bani, iar sponsorizările dubioase de peste ocean 
vin tocmai pe fondul numărului mare de membrii. Căci, ascultă-
mă bine păstorule, slujitorule ori, cum te numești tu: preotule: 
oricît ai vrea să schimbi mesajul Evangheliei, acesta rămîne același, 
fiindcă nu modul în care tu prezinți Evanghelia cercetează pe 
cineva, căci Evanghelia a fost prezentată în ultimii 2000 de ani în 
multe feluri, ci însăși Evanghelia, în care există și se află puterea 
Dumnezeiască. Uită-te la felul cum Christos a transmis mesajul 
sfînt oamenilor din jurul lui. Uită-te cît de nepăsător s-a arătat 
Christos de filosofia vremii în care a trăit și cum, sub nicio formă 
nu a denaturat Vestea cea bună pentru a-Și sluji poftelor Lui.  

 Christos este foarte clar atunci cînd spune că: 

Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, și niciun pom rău care 
să facă roadă bună. – Luca 6:43 

 căci pomul poate să fie ori rău ori bun. Rodul unui pom rău 
nu este rău și mai puțin rău. Întocmai așa este și cu păcatul. Căci 
nu poți să spui despre o faptă care aduce moartea (căci plata 
păcatului este moartea) că aduce mai mult moartea decît o faptă 
care aduce mai puțin moartea. Despre ce vorbești? Nu vezi, 
prietenul meu, că te pierzi în propriile tale absurdități? 

Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; și cine nu adună cu Mine, 
risipește. – Luca 11:23 

 Nu poți să risipești mai puțin, căci atunci cînd ți în mîna ta 
semințe de muștar, nu poți să-ți deschizi palma și să lași să cadă 
cîteva pentru ca mai apoi să spui că tu nu ai deschis palma. Căci 
atunci cînd păcătuiești, risipești, iar cînd risipești, oricît de puțin 
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spui tu că risipești, tot ai risipit, iar dacă ai risipit, nu ai strîns, iar 
dacă nu ai strîns, ești împotriva Domnului și nu ești cu El. 

 Gîndește-te, nu poți să slujești în două locuri în același timp, 
nu poți să ai doi stăpîni: 

 
Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpîni; căci sau va urî pe unul și va 

iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu 
puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. – Luca 16:13 

 
 Întocmai este și cu păcatul. Nu poți să spui că una dintre 
faptele tale este rea dar mai bună decît o alta rea care este mai rea 
decît prima. Cine te-a învățat aceste minciuni? Căci păcatul este 
păcat indiferent cum îl vezi tu. Cine ești tu să evaluezi și să ridici 
ori să cobori păcatul pe scara gravității? Oare păcatele nu le 
săvîrșești înaintea lui Dumnezeu? Nu El este cel care trebuie să 
aprecieze modul în care interpretează păcatul tău? 

 Fii cu băgare de seamă asupra celor care vor să-ți ia mintea 
și să te facă să crezi că ai putea cumva să vi înaintea lui Dumnezeu 
și să îi spui: Doamne, dar păcatele mele nu au fost atît de mari ca ale 
aproapelui meu. Căci Christos nu a murit numai pentru păcatele pe 
care le numești tu mari, ci El a murit pentru cei care cred și care-și 
vor mărturisi în cunoștință de cauză credința lor în mod public și a 
căror viață va fi schimbată prin harul și puterea Sa. Cînd te uiți la 
soare și îi simți razele calde, poți să spui, în funcție de cît de mult 
te arde căldura lui, că soarele e mai puțin sau mai mult soare? Da, 
razele par diferite, însă soarele același rămîne. În același fel este și 
cu păcatul. Indiferent cum vezi tu păcatul tău, El este scîrbos 
înaintea lui Dumnezeu. Mai degrabă pocăiește-te și cercetează-te 
pentru greșeala ta decît să încerci să clasifici păcatele în mari și 
mici. 



MEDITAȚII PENTRU CREDINCIOSUL CREȘTIN 

 

65 

19.	
CUM	NE	OMOARĂ	LENEA?	

 

 
 
 

 
Pînă cînd vei sta culcat, leneșule? Cînd te vei scula din somnul tău? Să 
mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mîinile 

ca să dormi!... Și sărăcia vine peste tine, ca un hoț, și lipsa, ca un om 
înarmat. – Proverbe 6:9-11 

 
Într-o lume în care plictiseala a devenit boala de care suferă 

mai mult de jumătate din populația lumii, lenea vine să suplinească 
acest păcat prin roadele ei nefolositoare: lamentarea, depresia, 
suferința și singurătatea. Despre leneși vorbește și Scriptura, 
asemănîndu-i cu niște oameni care nu pot să ducă nimic bun pînă 
la capăt, niște oameni comozi care nu se complică cu lucruri care 
contează, niște oameni care își fac casa pe nisip de plictiseala unei 
lucrări mai îndelungate și mai plină de efort. Astfel de oameni sînt, 
de cele mai multe ori, cuprinși de sărăcie, și nu datorită condiției 
lor sociale, ci datorită felului lor de a trăi. Te întreb, ce îi vei spune 
lui Dumnezeu la judecată, de-ți vei putea ridica privirea și să te uiți 
la El? Ce-i vei spune, de-ți vei putea deschide gura înaintea celui 
care te judecă? Că ai fost prea comod să deschizi Scriptura, sau că 
te-a plictisit fiecare învățătură pe care El a vrut să ți-o lase spre 
împlinire? Lenea te va ucide încet și sigur, căci de prea puține ori 
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un leneș ajunge să facă ceva în și cu viața lui. Leneșul rabdă foame 
în loc să muncească pentru o pîine, dar este și un expert în 
lamentare. Știe să-și ilustreze viața ca fiind o tragedie în orice loc 
unde merge și reușește să convingă conștiințele miloase ale celor 
naivi că viața lui este un calvar și că are disperată nevoie de ajutor. 
Problema acestei categorii de oameni este că ea se înmulțește pe zi 
ce trece, și fiecare om care se naște astăzi pe pămînt este extrem de 
predispus să ajungă așa. Priviți doar la tinerii vremurilor noastre. 
Cîți dintre ei ar putea să mai facă ceva pe tot parcursul zilei dacă 
nu ar avea telefoanele mobile și internetul cu ei? Cîte nu sînt ei 
dispuși să facă pentru a obține numai aceste două lucruri. Nu mai 
contează mîncarea, familia, sănătatea, studiile, ci numai aceste 
două lucruri dacă le-ar avea ar fi cei mai fericiți. Este oare așa? Cîți 
tineri nu și-au distrus deja viețile datorită acestor două lucruri? Cîți 
dintre ei nu s-au sinucis și nu și-au necinstit părinții? Și unde este 
fericirea? Lenea are nevoie de distracție, iar pentru acești copii și 
tineri leneși, internetul și telefoanele lor mobile este distracția care 
îi droghează zilnic, amețindu-le mintea și întunecîndu-le gîndirea. 
Nu știu să vorbească și să înțeleagă bine ce înseamnă viața, dar știu 
să caute și să privească lucruri nevrednice pe YouTube. Priviți în 
ce tragedie ne-a adus lenea. Căci omul are nevoie de distracții 
continue, de laude, de aprecieri, de atenție, ca de un drog puternic 
fără de care nu poate să trăiască. Cine mai citește astăzi o carte? 
Cine mai citește astăzi Scriptura? Frați și surori, nu vreau să 
transform această meditație într-o pledoarie pentru tristețea mea, 
căci Dumnezeu cunoaște mult mai bine decît mine întreaga lume 
iar El știe în ce fel de forme și chipuri se mai prezintă lenea. Ce 
vreau eu să spun, este că dacă vom continua să fim superficiali și 
ne vom mulțumi în continuare cu... nimicul pe care îl facem, dacă 
vom lîncezii în paturile noastre pînă la ora 11-12-13 și vom adormi 
cu ochii în ecranele telefoanelor noastre tot la ora 12-1 noaptea, 
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atunci tragedia care ne așteaptă va fi mare, întocmai cum 
prăbușirea casei zidită pe nisip a fost cruntă. Atîta timp cît nu vom 
folosi fiecare minut al zilei pentru zidirea noastră spirituală, 
trupească, pentru sănătatea noastră, pentru familia noastră și toate 
celelalte lucruri bune pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, nu vom fi 
decît niște credincioși leneși care ne vom încrucișa mîinile noastre 
într-un somn care ne va aduce moartea. 
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20.	
DE	CE	EXISTĂ	ATÎT	DE	MULTE	

BISERICI?	
 

 
 
 
 
 Poate că te întrebi: de ce există atît de multe biserici în lume și 
care este singura biserică adevărată? S-ar putea ca această întrebare să 
te fi descurajat într-atît de mult încît ai renunțat să mai cauți o 
biserică în care să fi membru și ai spus dacă Dumnezeu e numai Unul, 
de ce există atît de multe biserici? Vreau să-ți spun că ai pus problema 
greșit pînă acum. Căci există o singură Biserică, și ea este numită 
de Scriptură „Biserica lui Dumnezeu” sau „Biserica lui Christos” 
 
Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici 

pentru Biserica lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 10:31 
 

(...) Christos este capul Bisericii, El, Mîntuitorul trupului.  
– Efeseni 5:23b 

 
 Iată, așadar, că nu există biserica lui X sau a lui Y, ci biserica 
este a lui Dumnezeu. Astfel că, atunci cînd auzi: mă duc la biserica 
lui X, amintește-ți doar cîtă imaturitate este în acea afirmație, căci 
singurul cap al bisericii este Christos. Totuși, de ce există atît de 
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mulți credincioși cu păreri atît de diferite? Să privim împreună, și 
foarte pe scurt, la istoria bisericii creștine pînă în prezent. 
 La început au fost apostolii. Apostolii au format prima 
biserică în baza mandatului pe care Christos li l-a dat: 
 

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. – Matei 28:19 

 
 Ulterior, a luat naștere Biserica primară, care era compusă 
din toți cei pe care apostolii i-au adus la Dumnezeu prin predicarea 
Evangheliei. Dat fiind că dintr-o biserică formată din iudei aceasta 
a ajuns să fie formată din greci și evrei, au început dispute, totuși, 
biserica și-a menținut unitatea întrucît era numai una și a început 
să se numească Biserica creștină.  
 
Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de obște. Își 
vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile 

fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, 
frîngeau pîinea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă. 

 – Faptele apostolilor 2:44-46 
 

Acum, odată cu trecerea timpului, Evanghelia a ajuns să fie 
proclamată în mai multe părți ale lumii, iar multe biserici locale au 
ajuns să se formeze. Cînd spun biserici, nu mă refer la o biserică 
diferită de biserica creștină, ci la adunări distincte, spre exemplu: 
Corint, Efes, Galatia, Tesalonic, Filipi și altele. Învățătura pe care o 
propovăduiau aceste biserici era aproximativ unitară, apostolul 
Pavel menținîndu-și rolul de a da o direcție omogenă tuturor 
bisericilor. Despărțirile au început după moartea apostolilor. Căci 
creștinismul a început să prindă putere în tot Imperiul roman, și nu 
numai, iar multe biserici locale au luat naștere. Pentru că în biserica 
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creștină au intrat oameni din diferite popoare, aceștia au adus cu ei 
obiceiurile lor de care le-a venit greu să renunțe, și în felul acesta 
bisericile, chiar dacă erau biserici creștine, au început să se 
diferențieze. 

 A doua parte a istoriei se concentrează în Imperiul roman 
de răsărit și în cel de apus. În apus, biserica romană, astăzi 
cunoscută sub numele de biserica catolică, și-a dezvoltat o teologie 
proprie, insistînd pe primatul scaunului Papal, pe indulgențe, 
penitență și mai apoi pe un monahism puțin mai dezghețat decît al 
bisericii de răsărit. În Răsărit, biserica s-a confruntat cu popoare 
diferite care au ajuns să devină creștini, și în felul acesta și-a 
dezvoltat o teologie diferită de biserica romană, insistînd pe un 
monahism strict dar pe o preoție mai lejeră.  

 Secolele au trecut, și datorită diferențelor pe care cele două 
biserici mari, cea romană și cea de răsărit, le acumulau, s-a ajuns la 
ceea ce se numește Marea schismă, schismă care reprezintă 
momentul în care cele două biserici s-au despărțit definitiv și au 
luat calea lor proprie. Să nu uităm, însă, că indiferent de diferențele 
de înțelegere asupra unor doctrine, ambele biserici au rămas 
biserici creștine, deci biserica lui Dumnezeu și-a păstrat caracterul 
unitar. 

 Istoria a adus și reforma, cînd din cadrul bisericii romane s-
au ridicat oameni care au încercat cît de mult să imite modul în care 
arăta biserica primară apostolică, iar odată cu curajul acestor 
oameni, tot mai mulți s-au despărțit de biserica romană și au dat 
naștere la adunări de credincioși. Problema este că nu toți aceștia 
au fost bine intenționați, iar mulți dintre ei au căzut în erezii și, din 
păcate, nu mai pot să fie numiți creștini. Totuși, cîțiva dintre ei au 
dat naștere la adunări care există și astăzi și fără de care istoria 
poate ar fi luat un alt curs. 
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 Acum, pentru că am vrut să țin foarte pe scurt acest discurs, 
trebuie să înțelegi că biserica este numai una: biserica lui 
Dumnezeu. Toate adunările pe care le vezi tu existente s-au 
dezvoltat pe parcurs datorită mai multor factori: teologici, 
culturali, doctrinari, naționali etc. Care este biserica cea adevărată? 
N-aș putea să indic spre una din zilele noastre ci numai spre 
biserica primară. Ce trebuie să faci? Uită-te în jurul tău, citește 
Scriptura, Biblia, și caută acea adunare de credincioși care este cea 
mai aproape de ceea ce găsești în Biblie. Găsești în Biblie că trebuie 
să înconjori, spre exemplu, o clădire de 10 ori ca să găsești 
bunăvoință înaintea lui Dumnezeu? Nu? Atunci biserica care 
propagă aceste învățături deși s-ar putea să fie creștină, are 
probleme din punctul de vedere al învățăturii acesteia. Caută o 
alta. Îți spun că nu vei găsi biserica perfectă, dar cu siguranță o vei 
găsi pe acea care este cel mai aproape de învățătura biblică, iar o 
biserică de genul acesta poate fi numai o biserică în care: 
 

1. Sola Scriptura – Numai Scriptura are autoritate 
2. Solus Christus – Numai Christos contează și este 

suficient pentru mîntuire 
3. Soli Deo Gloria – Gloria se cuvine numai lui Dumnezeu 
4. Sola Gratia – Numai harul lui Dumnezeu este aducător 

de mîntuire 
5. Sola Fide – Numai credința este suficientă pentru a 

obține mîntuirea 
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21.	
UNDE	SĂ	FUGIM	PRIMA	DATĂ:	LA	
SPITAL	SAU	LA	DUMNEZEU?	

 

 
 
 
 
„Enea” i-a zis Petru, „Isus Christos te vindecă; scoală-te și fă-ți patul. Și 

Enea s-a sculat îndată. – Faptele Apostolilor 9:34 
 
 Pe paginile Scripturii găsim numeroase vindecări iar 
modalitatea în care Christos a lucrat în viețile neputincioșilor și 
bolnavilor vremii Sale a fost cu adevărat una extraordinară. Totuși, 
astăzi Christos nu mai este fizic printre noi, iar uitîndu-ne doar în 
jurul nostru vedem cît de mulți oameni suferă și se chinuie în 
paturile lor din cauza unor boli de care nu se pot vindeca. 
Întrebarea care se ridică este următoarea: Unde să mergem prima 
dată? La spital sau la Dumnezeu? 
 Haideți să privim pe scurt în Scriptură: Atunci cînd Ezechia 
s-a îmbolnăvit Dumnezeu îi spune următoarele: 
 
(...) Așa vorbește Domnul: Rînduiește ce ai de rînduit casei tale, căci vei 

muri și nu vei mai trăi. – 2 Împărați 20:1 
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 Ezechia nu se împacă cu gîndul că va muri așa că se aruncă 
în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cerîndu-I îndurare iar 
Dumnezeu îi răspunde: 
 
(...) Ți-am auzit rugăciunea, și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face 

sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. Voi mai adăuga 
cincisprezece ani la zilele tale. – 2 Împărați 20:5-6 

 
 Iată că Dumnezeu răspunde rugăciunii acestui om sfînt. 
Totuși, cunoaștem fiecare dintre noi cazuri în care oamenii au cerut 
viață de la Dumnezeu iar Dumnezeu pare-se că nu a ascultat 
rugăciunile acestor oameni. Ca să răspundem acestei întrebări 
trebuie să înțelegem ce înseamnă rugăciunea. Nu orice rugăciune 
pe care o facem noi este cu exactitate după planul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu are un plan cu omenirea și cu fiecare om în 
individualitatea sa, iar El cunoaște ziua și ceasul cînd fiecare om va 
pleca din această viață. Dacă Dumnezeu ar asculta toate 
rugăciunile noastre ar însemna că El este nepăsător față de noi, căci 
ca oameni de multe ori dorim lucruri pe care mai apoi le regretăm 
lamentabil. Iată că nu orice rugăciune pe care i-o facem lui 
Dumnezeu este și ascultată, căci Dumnezeu cunoaște lucrurile care 
sînt mai bune pentru noi. Poate că Dumnezeu vrea să ne treacă 
printr-o boală fără să ne vindece pentru a empatiza mai mult cu 
oamenii care suferă de aceeași boală ori pentru că vrea să nu ne 
îngîmfăm, nu știu. Dumnezeu știe lucrurile mai bine. Poate că 
Dumnezeu ia viața unora pentru că dacă nu ar face-o, aceștia s-ar 
chinui mai mult, și cine, deci, ar avea de cîștigat? Omul care se 
chinuie? În niciun caz. Acum, s-ar putea să ne fi rugat lui 
Dumnezeu și să așteptăm răspunsul Lui. Ce facem? Mergem la 
spital sau nu? Trebuie să privim medicina ca pe un dar din partea 
lui Dumnezeu pentru că și în acest domeniu lucrează mulți dintre 
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credincioșii creștini, așa că Dumnezeu le-a dat înțelepciune acestor 
oameni cum să se îngrijească de bolnavi și cum să îi trateze în bolile 
cu care se confruntă. Iată că Dumnezeu lucrează prin toate 
mijloacele pămîntești pe care li le-a dat omului spre deplină 
stăpînire. Nu greșești în niciun fel dacă apelezi la medicii care sînt 
lăsați de Dumnezeu acolo să te ajute. Nu aceasta este greșeala pe 
care o săvîrșești. Greșeala ta este că te încrezi numai în medici, la 
fel cum a făcut femeia din Evanghelii. 
 
Și era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sînge. Ea 

suferise mult de la mulți doctori; cheltuise tot ce avea, și nu simțise nicio 
ușurare; ba încă îi era mai rău. – Marcu 5:25-26. 

 
 Problema cu această femeie și mulți dintre oamenii zilelor 
noastre este că aceștia se încred mai degrabă în medici decît în 
Dumnezeu și apelează la serviciile medicale fără să i se roage lui 
Dumnezeu pentru ca acesta să lucreze prin mîinile acelor medici. 
Iată că Scriptura arată că femeia aceea a fost vindecată imediat ce l-
a luat în considerare și pe Christos ca vindecător și atotputernic: 
 

Dar Isus i-a zis: Fiică, credința ta te-a mînuit; du-te în pace, și fii 
tămăduită de boala ta. – Marcu 5:34 

 
 Rugăciunea este foarte importantă, căci la fel cum mergem 
la medicul de familie și îi spunem ce ne supără și el ne recomandă 
un control ori o anumită medicație, în același fel trebuie apelăm și 
la Dumnezeu, care ne va răspunde după buna plăcere a voii Sale, 
rugăciunilor noastre. 

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să 
fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.  

- Iacov 5:14-16 
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 Iacov îndeamnă la rugăciune fierbinte, căci ea are putere 
extraordinară înaintea lui Dumnezeu, deci, cu cît se roagă mai 
mulți oameni pentru o cauză, cu atît Dumnezeu vede că motivul 
acela contează cu adevărat pentru cei ce Îi cer ajutor. 

 Dacă te gîndești unde să fugi prima dată, îți voi spune eu: 
dacă ești bolnav și vrei să fi vindecat, roagă-te în inima ta lui 
Dumnezeu ca El să te vindece și spune și credincioșilor din 
comunitatea ta să se roage pentru tine și du-te la medicii care te pot 
ajuta pentru că Dumnezeu le-a dat înțelepciunea să facă acest 
lucru.  
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22.	
CÎTE	EȘTI	DISPUS	SĂ	FACI	PENTRU	

BANI?	
 

 
 
 
 

Vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului, 
decît să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu – Matei 19:24 

 
 Ți-ai pus vreodată întrebarea cîte ești dispus să faci pentru 
bani? Oare de cîte ori ai crezut că poți să obții totul prin intermediul 
acelor bancnote cu care te mîndrești peste tot unde mergi? Tragi 
din greu ore în plus, pentru o fericire de moment, căci bucuria nu 
ți-o pot da banii, însă fericirea trecătoare este tot ceea ce urmărești. 
Oare nu a făcut așa și Lucifer? Căci pentru ceva ce a durat foarte 
puțin, a fost dispus să se lepede de ceva ce putea să dureze veșnic. 
Oare ai fi dispus să citești ore suplimentare din Scriptură la fel cum 
ești dispus să lucrezi ore suplimentare, și nu întotdeauna în 
condiții ușoare, pentru bani? Uită-te puțin în Cuvîntul lui 
Dumnezeu și vezi ce ne învață El despre bani. Căci atunci cînd 
Anania dorește să fie fals față de Dumnezeu și față de Duhul sfînt, 
mințind pe Duhul Sfînt, el vinde un pămînt și aduce suma la 
biserică, așa cum fac și mulți dintre noi prin colectele pe care le dăm 
bisericii. Problema cu fapta lui Anania este că acești bani nu i-a 
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adus cu o inimă curată, ci a mințit cu privire la suma pămîntului 
pe care l-a vîndut, urmărind să rămînă și el cu niște bani. 
 
Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe 
Duhul Sfînt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? (...) Anania, cînd 
a auzit cuvintele acestea, a căzut jos, și și-a dat sufletul. O mare frică a 

apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri.  
- Faptele Apostolilor 5:3, 5 

 
 Iată pedeapsa pe care o suferă Anania: moartea. Iată că nu 
doar păcatul aduce moartea, în forma pe care noi o înțelegem, ci și 
banii, căci folosirea lor incorectă și agonisirea irațională este tot un 
păcat, și un păcat care aduce moartea. 

 Trebuie ca omul să înțeleagă, odată pentru totdeauna că 
banii nu au nicio putere în lucrurile spirituale, în mîntuirea omului 
sau asupra lui Dumnezeu. Căci nimeni nu poate să-și cumpere 
raiul prin oferirea de bani unei biserici sau unui preot, și nimeni nu 
poate obține iertare de păcate prin intermediul banilor, așa cum 
Biserica Catolică a propagat prin învățătura ei de-a lungul istoriei. 
Să vedem ce spune Scriptura: 

 
Dar Petru i-a zis: Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai 

crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani.  
– Faptele Apostolilor 8:20 

 
 Iată că dacă oamenii ar fi citit Bibliile lor, imediat ce le-au 
avut traduse în limba lor maternă, de-a lungul istoriei, Bisericile nu 
ar fi reușit să facă atît de multe abuzuri și să profite de naivitatea și 
bunăvoința oamenilor pentru a-și umple visteriile și a-și crea state 
în state, așa cum Vaticanul subzistă astăzi. 
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 Nu vei putea să-ți iubești și banii și să îl slujești și pe 
Dumnezeu. 

 
Pentru că unde este comoara voastră va fi și inima voastră – Matei 6:21 
 
 Căci interesele tale sînt strict legate de ceea ce îți place să 
faci, iar dacă ție îți place să agonisești, atunci inevitabil inima ta va 
fi legată de dorința de a cîștiga tot mai mult. 

 Ferește-te să mai strîngi bani prin sudoarea frunții tale, și 
lasă-te în grija Domnului. Adună bani pentru nevoile tale fără de 
care nu poți să trăiești, iar nu pentru poftele și dorințele tale 
păcătoase. Privește lucrul acesta astfel: Ar fi strîns apostolii bani 
pentru un astfel de lucru? Dacă găsești că răspunsul este nu, 
oprește-te pînă nu este mult prea tîrziu. 
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23.	
DESPRE	REPETAREA	ACELUIAȘI	

PĂCAT	
 

 
 
 

 
(20) Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sînt eu cel ce face lucrul 

acesta, ci păcatul care locuiește în mine. (21) Găsesc dar în mine legea 
aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine. (22) Fiindcă, 

după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; (23) dar văd în 
mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de 

mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 
– Romani 7:20-23 

 
 Poate că se întîmplă să repeți același păcat deși lupți 
împotriva lui și ești o persoană care are o relație spirituală solidă 
cu Dumnezeu. Totuși, te confrunți cu această neplăcere, anume de 
a cădea mereu și mereu într-un păcat de care nu poți scăpa, ori de 
care, chiar dacă scapi pentru o perioadă îndelungată de timp, se 
întoarce la tine iar și iar. Ce e de făcut? În primul rînd trebuie să 
înțelegi faptul că atîta timp cît vei exista în acest trup pămîntesc 
care a fost la început infectat de păcat, tu nu te vei putea opri din 
păcătuit. 
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Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în 
noi. – 1 Ioan 1:8 

 
 Eliberarea de păcat, însă, o găsim în mărturisirea lui. Cum 
adică? Noi nu vom putea să nu mai păcătuim, căci în carnea 
noastră este o lege a păcatului, lege pe care ne-am luat-o de la 
protopărinții noștri, Adam și Eva, dar vom putea să găsim 
întotdeauna iertare. Pavel spune: 
 
Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți 

sub Lege, ci sub har. – Romani 6:14 
 
 Prin aceasta apostolul vrea să spună că atîta timp cît există 
o lege care să incrimineze o faptă, aceasta trebuie pedepsită ori de 
cîte ori este săvîrșită, dar atîta timp cît există har, adică clemență 
nelimitată din partea lui Dumnezeu, prin mărturisirea păcatelor, 
atenție, prin mărturisirea păcatelor și adîncă umilire înaintea lui 
Dumnezeu, El ne poate ierta și ne poate elibera. Totuși, noi nu mai 
trebuie să ne lăsăm pradă poftei păcatului și în felul acesta să 
spunem cu obrăznicie: Dacă Dumnezeu îmi dă har, pot să păcătuiesc 
cît vreau eu. Nicidecum! Căci tot Pavel spune: 
 
(12) Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să 

nu mai ascultați de poftele lui. (13) Să nu mai dați în stăpînirea 
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. 

– Romani 6:12-13 
 
 Trebuie, așadar, să veghem la modul nostru de viețuire și, 
în ceea ce ne privește să luptăm contra păcatului, iar atunci cînd se 
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întîmplă să cădem, să ne mărturisim greșeala înaintea lui 
Dumnezeu și să înțelegem că deși sîntem carne rea și trup 
nevrednic, prin harul lui Dumnezeu El ne socotește credința ca o 
neprihănire, o neprihănire care curăță trupul supus răului. Pentru 
acest lucru a murit Christos, fiindcă El: 
 
A dezbrăcat domniile și stăpînirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, 

după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. – Coloseni 2:15 
 

 Dacă sîntem deci dezbrăcați de păcat, să luptăm împotriva 
lui cu toată puterea noastră, iar atunci cînd totuși păcătuim, să știm 
că prin mărturisire putem obține iertarea, iar prin jertfa lui Christos 
și învierea Lui, garanția eliberării. 
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24.	
IMITĂ-L	PE	CHRISTOS	

 

 
 
 

 
Călcați pe urmele mele, întrucît și eu calc pe urmele lui Christos. 

 – 1 Corinteni 11:1 
 

1. MILOSTENIE 
Să fi urmaș al lui Christos înseamnă să calci cu exactitate pe 

urmele pașilor Lui. Exercițiul și trăirea milosteniei a fost ceea ce L-
a caracterizat, poate, cel mai mult pe Christos, pentru că, El chiar, 
spune că a venit pentru cei bolnavi, iar nu pentru cei sănătoși, 
pentru cei pierduți, ca ei să fie găsiți. Atunci cînd vrei să trăiești 
viața unui bun creștin, trebuie să imiți milostenia lui Christos. Să 
nu judeci pe aproapele tău, să nu tragi concluzii pripite, să ajuți 
necondiționat și să te dăruiești altora la fel cum și El a făcut-o. 
Deasupra tuturor acestora, propovăduiește Evanghelia prin actele 
tale de milostenie. 
 

2. DISCIPLINĂ ÎN RUGĂCIUNE 
De cele mai multe ori îl surprindem pe Christos retrăgîndu-se 

să se roage, departe de ucenicii Săi ori împreună cu ei, pe munte 
sau în locuri pustii. Christos a avut o disciplină extraordinară a 
rugăciunii, măcar că era Fiul lui Dumnezeu și putea să se scuze cu 
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acest lucru. În calitatea Sa de om, Christos a comunicat direct cu 
Dumnezeu la fel cum ne învață și pe noi să o facem, și pe deasupra, 
I-a învățat și pe ucenicii Lui să se roage Tatălui din ceruri, 
instituind rugăciunea Tatăl Nostru. Dacă vrei să-L imiți pe 
Christos, imită zelul Lui pentru rugăciune și disciplina zilnică de a 
avea acest timp special de comunicare cu Dumnezeu. 
 

3. TĂCERE POTRIVITĂ 
Atunci cînd a fost acuzat de mai marii lumii aceleia de fapte 

inexistente, Christos nu a ripostat cu argumente, așa cum avem noi 
de multe ori tendința. Chiar El spune că dacă ar vrea, ar putea să 
cheme o legiune de îngeri care să-L apere, însă dacă ar face asta 
venirea Lui pe pămînt s-ar dovedi inutilă. Christos a ripostat nu 
prin argumente și certuri, ci tot prin predicarea Evangheliei. El a 
predicat Evanghelia chiar și fără să scoată vreun cuvînt, prin 
prezența lui care dădea dovadă de o viață după voia lui 
Dumnezeu. Dacă vrei să Îl imiți pe Christos, învață tăcerea, și 
învață să te umilești în liniște mai degrabă decît să îți deschizi gura 
plină de argumente și ceartă. 
 

4. PERSEVERENȚĂ ÎN SLUJIRE 
Deși a întîmpinat dificultăți, Christos nu a abandonat niciodată 

slujirea Sa. Nu a fost un om popular decît la nivelul suprafeței, 
pentru că nu toți oamenii care mergeau după El erau și interesați 
de Împărăția lui Dumnezeu. Mulți erau interesați de mîncare și mai 
mulți de minunile pe care El le făcea. Totuși, a avut o mînă de 
oameni cărora le-a predat această datorie, predicarea Evangheliei, 
perseverînd fără oprire indiferent de situație. Dacă Christos ar fi 
fost superficial și delăsător, cum sîntem noi de multe ori, atunci nu 
ar mai fi ajuns să moară pentru noi pe cruce, fiindcă nu ar mai fi 
vrut și s-ar fi arătat speriat de suferința pe care avea să o îndure pe 
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cruce. Dacă vrei să îl imiți pe Christos, fi perseverent în slujirea 
Evangheliei și în toate aspectele vieții tale. 
 

5. PĂSTORIRE 
Christos nu doar că a predicat Evanghelia, dar a și păstorit 

oameni. El s-a îngrijit ca ei să înțeleagă predicarea Lui și s-a îngrijit 
ca ei să poată să dea mai departe mesajul sfînt pe care l-au auzit. 
Nu a fost ușor să păstorească oameni dintr-un popor atît de 
încăpățînat ca poporul Israel, dar datorită perseverenței Lui, 
Christos a reușit. Dacă vrei să îl imiți pe Christos, îngrijește-te de 
cei din jurul tău și fă-i să înțeleagă mesajul Evangheliei pe care 
poate li-l transmiți în felurite moduri. Nu le da numai mesajul, s-ar 
putea să aibă nevoie de unele explicații, și dacă nu le dai tu, s-ar 
putea ca ei să le caute unde nu trebuie și astfel te faci responsabil 
de faptul că nu ai avut grijă de un om pe care puteai să-l aduci la 
Christos. 
 

6. PROPOVĂDUIRE 
Propovăduirea înseamnă nu doar să transmiți mesajul 

Evangheliei într-un singur loc, ci să mergi pretutindeni, iar viața ta 
să fie caracterizată de o dorință de face cît mai mulți oameni să 
audă despre Dumnezeu. Christos a călătorit pe jos tocmai în ideea 
în care să transmită mesajul Evangheliei la cît mai mulți oameni. 
Astăzi, avem mașini, și orice alte mijloace de transport. Du-te și 
propovăduiește Evanghelia dacă vrei să îl imiți pe Christos. 
 

7. SLUJIRE DE SERVITOR 
Modul în care Domnul nostru i-a slujit pe ucenici și pe cei din 

jurul Lui a fost unul demn de toată lauda, întrucît El nu s-a arătat 
niciodată superior celor din jurul Lui deși ar fi avut toate motivele 
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să o facă. Chiar El spune că prin exemplul Lui de slujire noi putem 
să privim modul în care ar trebui să-i slujim pe cei din jurul nostru. 
Căci El nu a vrut să fie primul printre cei din jurul Lui, ci mai 
degrabă s-a mulțumit să fie servitorul tuturor, căci avea un singur 
scop de atins: salvarea lumii. Iar ca să salvezi lumea, trebuie să 
pornești de jos, iar nu de sus, și El nu doar că a pornit de jos, ci a și 
rămas acolo, ca un exemplu de umilință și simplitate. Dacă vrei să 
îl imiți pe Christos, slujește-i pe cei din jurul tău ca un servitor, și 
nu dori să fi primul între ei.  
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25.	
STINGE	TU	CONFLICTUL	

 

 
 
 

 
 În viață vei da peste numeroși oameni care au o sete 
nestăpînită după ceartă, după polemică, și, care, mînați fiind de o 
mîndrie ce nu se poate stinge, vor încerca să te tulbure și să te facă 
să-ți pierzi răbdarea. Te rog, ferește-te de astfel de oameni. Ei nu 
doar că nu-ți sînt prieteni, ci lucrează la doborîrea ta. Christos nu 
numai că s-a ferit de astfel de oameni, dar și atunci cînd s-a 
confruntat cu viclenia fariseilor, care deși păreau că vor să discute 
cu Domnul nostru chestiuni doctrinare urmăreau mai degrabă să-
L facă de rușine, El le-a răspuns acestora scurt, cu calm și tranșant. 
Gîndește-te puțin, cum dovedești că ești un adevărat creștin dacă 
ceea ce faci este să alimentezi conflictul în care acest gen de oameni 
se bălăcesc în inconștiența lor? S-ar putea ca unii dintre ei să-ți fie 
chiar prieteni, și să pună problema astfel încît tot tu să te simți 
vinovat. Dar nu despre acest lucru este vorba. Nu este vorba despre 
vinovăția pe care ți-o induc astfel de oameni. Tu trebuie să veghezi 
la atitudinea ta, și prin fiecare replică să urmărești un singur lucru 
în principal și unul în subsidiar. În principal: să stingi conflictul, 
iar în subsidiar: să-ți spui punctul de vedere. 
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1. Stinge conflictul – adică urmărește constant fie să schimbi 
subiectul fie să pleci cît mai repede de la ceea ce pare să fie 
o ceartă. Eu nu-ți spun să pleci brusc și să-ți lași prietenul 
sau pe cel cu care discuți să vorbească singur, dar eu îți spun 
că trebuie să eviți să spui lucruri care să facă discuția să 
meargă mai departe. Uneori chiar și o tăcere potrivită poate 
face ca o discuție să înceteze. Trebuie doar să găsești 
momentul potrivit, și asta cît mai repede. 
 

2. Spune-ți punctul de vedere – dar nu într-un mod în care 
discuția să continue pe o vale alunecoasă. Așa cum am spus, 
scopul tău principal este să stingi conflictul, nu să-l continui, 
dar punctul tău de vedere contează pentru că tu vrei să 
transmiți ceva persoanei celeilalte. Spune-ți deci punctul de 
vedere pe scurt, fără implicații emoționale, tranșant și fără 
să lase urme de replici, iar dacă se nasc cumva replici, 
păstrează tăcerea și solicită schimbarea subiectului. E mai 
bine să fi tu cel care renunță primul, decît să nu mai ai 
puterea să renunți ulterior.  

 
Fiind credincioși creștini, sîntem chemați să trăim în pace cu 

toți oamenii, atît cît se poate, iar despre această pace sîntem fiecare 
dintre noi responsabili. Căci certurile și disputele apar de cele mai 
multe ori pentru că oamenii nu urmăresc pacea și nu urmăresc să 
trăiască în liniște cu cei din jur. Tu urmărește toate acestea în 
legătură cu toți cei dragi ai tăi, și nu numai. Chiar și pe cel pe care 
nu-l suporți ori a cărui prezență nu o agreezi, trebuie să-l iubești. 
Căci pe cel pe care îl iubești cu adevărat, îl iubești în Dumnezeu, 
iar pe cel pe care nu l-ai iubi în mod normal, trebuie să-l iubești 
de dragul lui Dumnezeu. 
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26.	
BĂRBATUL	ȘI	FEMEIA	ERAU	GOI	ȘI	

NU	LE	ERA	RUȘINE	
 

 
 
 
 
 De fiecare dată cînd citim cartea Facerii dăm peste acest 
verset: 
 

Omul și nevasta lui erau amîndoi goi, și nu le era rușine.  
– Geneza 2:25 

 
 Ce înseamnă el însă? La ce se referă faptul că Adam și Eva 
erau goi, și nu le era rușine unul de celălalt? Pentru a afla 
răspunsul, trebuie să ne întoarcem la originile lumii. Dumnezeu a 
creat totul din nimic, iar pe om din țărîna pămîntului suflînd în el 
suflare de viață. Iată că omul nu este creat din nimic, ci omul este 
creat din ceva creat deja. Din bărbat, Dumnezeu a scos femeia, pe 
care i-a adus-o bărbatului.  
 
Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac 

un ajutor potrivit pentru el. – Geneza 1:18 
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 Acum, noi știm că Adam și Eva nu cunoșteau decît binele, 
pentru ei erau creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, 
fiind născuți din Dumnezeu și deci nu putea să existe rău în 
sufletele lor: 
 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. 

– Geneza 1:27 
 

 Că i-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui 
înseamnă că Dumnezeu a pus în om, asemeni cum o oglindă 
reflectă lucruri dar nu este lucrurile pe care le reflectă, atribute cum 
ar fi perfecțiunea, cugetul curat, inteligența, puterea creatoare și 
libertatea de voință. Păcătuind și ascultînd de Satan, omul a 
pierdut proporții semnificative din caracteristicile pe care  le avea 
la început dar și-a pierdut în totalitate libertatea de voință, căci 
toate gîndurile omului nu mai sînt neutre ori îndreptate spre bine, 
ci ele sînt în totalitate îndreptate spre rău, astfel că voința omului 
este irelevantă atît timp cît nu el o controlează ci carnea păcătoasă 
care îl compune: 
 

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, și că toate 
întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai 

spre rău. – Geneza 6:5 
 

Fiind ispitit de șarpe să încalce porunca pe care a primit-o 
din partea lui Dumnezeu, omul a ajuns să cunoască răul, dar nu a 
ajuns să fie ca Dumnezeu. Căci ceea ce i-a promis Satan a fost că va 
fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele și răul, dar Dumnezeu, chiar 
dacă le cunoaște pe amîndouă, El poate face numai binele, astfel că 
răul El îl cunoaște numai la nivel conceptual, fără să îl săvîrșească. 



       EMANUEL V. DRĂGAN 90 

Omul, deși cunoaște acum binele și răul, iată că mai degrabă face 
răul decît face binele, deci este rob păcatului și supus morții. Satan, 
tatăl minciunii, nu s-a ținut de cuvînt, și l-a tras pe om în această 
stare în care se află și astăzi. Acum, veți întreba, ce legătură au toate 
acestea cu faptul că cei doi erau goi? Să ne uităm ce spune textul 
Scripturii: 
 

Atunci li s-au deschis ochii la amîndoi, au cunoscut că erau goi, au 
cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. 

– Geneza 3:7 
 

 Întreb: De ce este acesta primul lucru pe care îl fac Adam și Eva 
imediat ce cunosc binele și răul? Este interesat de observat că primul 
lucru este ca ei să-și protejeze propria persoană prin haine, dar de 
ce? Nu trăiseră pînă atunci goi fără nicio problemă unul față de 
celălalt? Haideți să înțelegem ceea ce s-a întîmplat. Căci sînt mulți 
care spun că dacă omul nu ar fi păcătuit el nu ar fi fost ca 
Dumnezeu, fiindcă nu ar fi cunoscut niciodată răul și deci 
Dumnezeu nu și-ar fi ținut cuvîntul în ceea ce privește faptul că L-
a făcut după chipul și asemănarea Lui. Dar, părerea mea este că 
omul ar fi ajuns să cunoască răul la fel cum Dumnezeu o face, la 
nivel conceptual, fără să fi fost nevoie să îl săvîrșească. Desigur, 
toate acestea s-ar fi întîmplat în timp, dar omul nu a mai avut 
răbdare. Căci la fel cum un copil cînd este mic își face nevoile 
indiferent unde este și dacă este îmbrăcat sau nu, neavînd încă 
dezvoltată percepția că ceea ce face nu e bine, iar cînd crește știe că 
trebuie să meargă la toaletă, avînd deja o minte matură care 
înțelege lucrurile, tot așa și primii oameni ar fi ajuns să cunoască 
răul dacă ar fi așteptat ca mintea lor să se maturizeze, căci noi, 
acum, chiar dacă știm că atunci cînd eram mici ne făceam nevoile 
oriunde, totuși nu mai facem lucrul acesta. Faptul că știm ce nu 
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trebuie să facem, nu înseamnă că și facem lucrurile acelea. Aceasta, 
însă, vine odată cu maturizarea minții. În felul acesta ar fi putut și 
omul să ajungă să cunoască răul fără să fie nevoie să îl săvîrșească, 
dar el l-a săvîrșit fiind mințit că va fi întocmai lui Dumnezeu. 

 Faptul că cei doi oameni erau goi înainte să cunoască răul 
arată că bărbatul nu simțea nicio dorință de a face rău femeii de 
lîngă el cum nici femeia nu simțea o astfel de dorință față de 
bărbatul de lîngă ea. Sexualitatea, probabil, nu era ceea ce 
reprezintă astăzi. Căci noi folosim hainele din cauză că ne este 
rușine de părțile noastre intime și pentru că ne temem de ce ar 
putea să facă cei din jurul nostru utiîndu-se la părțile acestea. Iată 
că, odată ce a cunoscut răul, omul a simțit temerea aceasta, și acesta 
a fost primul lucru pe care l-a făcut: și-a protejat propria persoană.  

 
Și Domnul Dumnezeu a zis: Cine ți-a spus că ești gol? (...) 

– Geneza 3:11a 
 
 Chiar și Dumnezeu scoate în evidență această faptă a 
omului de a-și coase haine după ce descoperise că e gol. Așadar, 
atunci cînd citim din nou pasajul acesta să reținem că atunci cînd 
omul nu cunoscuse încă răul, pentru el toate lucrurile se puteau 
sfîrși bine, dar de îndată ce a gustat din rău, mintea lui a suferit  
modificare ce i-a creat temere cu privire la propria persoană, astfel 
că imediat și-a făcut haine pentru ca să se protejeze de aproapele 
său pe care trebuia să-l iubească și care a fost făcut chiar din trupul 
său. 
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27.	
MINCIUNA	LUI	AVRAAM	

 

 
 
 
 

Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: Este sora mea! S-a temut să 
spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din 

pricina ei. (...) – Geneza 20:2 
 
 De multe ori avem atitudinea pe care a avut-o Avraam cu 
privire la situațiile cu care s-a confruntat în călătoriile pe care le 
făcea. Căci datorită nevestei sale care era foarte frumoasă, s-a temut 
pentru viața lui și a făcut o înțelegere cu aceasta să spună 
pretutindeni, nu că este nevasta lui, ci că este sora lui, și astfel să 
capete binecuvîntări și laude din partea împăraților țărilor pe unde 
mergea. 
 

Spune rogu-te că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și 
sufletul meu să trăiască datorită ție. – Geneza 12:13 

 
  Acum, s-ar putea să te întrebi: Cum, Avraam patriarhul a 
mințit? Da! Întocmai, căci Avraam a fost aceeași carne păcătoasă 
cum sîntem și noi, deci nu a fost cu nimic mai bun înaintea lui 
Dumnezeu decît noi. La fel cum Moise a ucis un om și Aaron a 
căzut în idolatrie cu întreg poporul Israel, tot așa și Avraam a 
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mințit pentru a-și proteja viața. Felul, însă, în care minte Avraam 
este unul interesant. Căci el cunoaște consecințele pe care le are 
această minciună, pentru că peste tot unde a mers Sara ea a fost 
luată de împărații lumii care o voiau de nevastă. Oare ce s-ar fi 
întîmplat dacă ei știau că este nevasta lui? Cu siguranță l-ar fi 
omorît ca să scape de el. Chiar acesta este motivul pentru care 
Avraam minte. El este prins de împărați care îi cer socoteală: 
 
Atunci Faraon a chemat pe Avraam și i-a zis: Ce mi-ai făcut? Pentru ce 

nu mi-ai spus că este nevastă-ta? – Geneza 12:18 
 
 și care cu temere îi înapoiază nevasta, Avraam avînd numai 
de cîștigat, întrucît de oriunde a plecat în felul acesta a plecat cu 
bogății, căci împărații s-au temut pentru fapta pe care o săvîrșiseră 
față de o femeie măritată și datorită faptului că Avraam era proroc. 
 Să discutăm, însă, despre minciuna lui Avraam în sine. Ce 
spune el despre ea? 
 
De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i 

fiica mamei mele; și a ajuns să-mi fie nevastă. – Geneza 20:12 
 
 Cu alte cuvinte, Avraam se folosește de o jumătate de 
realitate ca pretext pentru a înfățișa lumii o realitate completă. 
Deci, nevasta lui, era sora lui dar ajunsese să-i fie soție. El nu 
amintește de a doua calitate, acea de soție, ci se folosește numai de 
prima, după cum cer împrejurările și pentru a obține bunăstare. 
Acesta este și felul nostru de a fi. Căci de multe ori spunem 
adevărul numai pe jumătate, ascunzînd voit ceea ce ar da peste cap 
spusele noastre. Felul în care Avraam s-a comportat nu este ceva ce 
a rămas în istorie ca de nerepetat ci este un vicleșug la care apelăm 
cu toții, crezînd că ceea ce facem este perfect în regulă și fără 
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probleme înaintea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a avut un plan cu 
Avraam și îi făcuse niște promisiuni, dar asta nu înseamnă că 
Avraam nu mai avea păcat. Iată, el se folosește de un astfel de 
tertip, și nu este de învinovățit, căci și noi, așa cum am spus, avem 
aceeași tendință întotdeauna. Decît să spunem adevărul în 
totalitate, alegem forma lui mai scurtă și care să ne convină nouă 
mai mult. Eu cred că dacă Scriptura a lăsat acest exemplu al lui 
Avraam aici nu l-a lăsat pentru că vrea să ne încurajeze să facem la 
fel, ci cred că l-a lăsat ca să vedem că și oamenii sfinți ai Scripturii 
au avut greșelile lor, greșeli pe care Dumnezeu vrea ca noi să nu le 
mai repetăm. Să ne ferim, așadar, să spunem adevăruri pe 
jumătate, și asta în cunoștință de cauză. 
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28.	
RUGĂCIUNEA	LUI	CHRISTOS	

 

 
 
 

 
(9) Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care 

Mi i-ai dat Tu; pentru că sînt ai Tăi. – Ioan 17:9 
 

(20) Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine 
prin cuvîntul lor. (21) Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în 

Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis. – Ioan 17:20-21 

 
 Rugăciunea pe care a înălțat-o Christos înaintea lui 
Dumnezeu înainte de prinderea Lui este foarte specifică, Isus 
rugîndu-se pentru ucenici dar și pentru cei care aveau să creadă în 
cuvîntul propovăduit de aceștia. Modul, însă, în care Domnul 
nostru se roagă este unul foarte interesant. Căci El îl roagă pe Tatăl 
Ceresc nu pentru lume, ci pentru pe care i-a primit din partea Lui. 
Christos face o distincție importantă între cei pe care El i-a primit 
și restul care au rămas. Despre această alegere Scriptura vorbește 
foarte clar în diferite locuri, și chiar apostolul Pavel tratează acest 
subiect cu maximă seriozitate și consecvență, dar aici îl vedem pe 
Fiul lui Dumnezeu vorbind direct despre aceasta. Căci El îi 
cunoaște pe toți aceia care vor crede, și pe care îi consideră ca fiind 
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dați de Dumnezeu, căci prin faptul că i-a ales pe ucenici El cunoaște 
care vor fi acei ce se vor întoarce la Dumnezeu prin intermediul 
cuvîntului propovăduit prin ei. Unirea pe care o vede Christos cu 
cei credincioși și cu Tatăl este unirea creștinului cu Trinitatea, căci 
în noi, după spusele lui Isus înseamnă în Treime. 
 
Le-am dat Cuvîntul Tău; și lumea i-a urît pentru că ei nu sînt din lume, 

după cum EU nu sînt din lume. – Ioan 17:14 
 

 Isus spune despre acești aleși ai lui Dumnezeu și dați Lui de 
Tatăl, că nu sînt din lumea aceasta, întocmai cum Fiul nu este din 
lume dar s-a încarnat în lume ca să împlinească o lucrare. Cei ce 
vor crede și cei care au crezut n-au fost din lumea aceasta, căci ei 
au fost aleși din veșnicie de Dumnezeu pentru această credință, iar 
dacă ai crezut, tu ești unul dintre aceia pentru care s-a rugat 
Christos. 
 
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu te-am cunoscut, și 

aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimis. – Ioan 17:25 
 

 Acum știm că atunci cînd Isus vorbește despre lume, El nu 
se referă la toți cei care sînt în lume, ci se referă la aceia ce nu i-au 
fost dați de Dumnezeu Lui pentru mîntuire. Căci lumea este 
compusă din acei ce fie vor auzi propovăduirea și nu vor crede, 
urmînd a fi judecați după faptele lor rele, fie din aceia care nu vor 
auzi niciodată propovăduirea lui Dumnezeu. „Aceștia” despre care 
vorbește Isus aici, sînt cei care i-au fost dați de Tatăl. Și ei, adică 
noi, care credem în El ca Domn, Stăpîn și Mîntuitor, L-am cunoscut 
pe El ca fiind trimisul lui Dumnezeu și am mărturisit aceasta cu 
gurile noastre la botez. 
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 Rugăciunea lui Isus nu este o simplă rugăciune. Căci ea 
scoate în evidență, așa cum am observat, două lucruri importante: 

1. Christos este foarte specific în planul său de mîntuire, 
venind în lumea aceasta numai pentru cei ce vor crede, 
restul urmînd să răspundă individual pentru nelegiuirea 
lor. 

2. Cei ce vor crede nu-și au originea în lumea aceasta, ci se 
dovedește despre ei că sînt asemenea Domnului 
Christos, avînd să se întoarcă în mărire cu El, cu Tatăl și 
cu Duhul Sfînt, pentru ca în Treimea binecuvîntată toți 
să formeze una. 
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29.	
CINE	POATE	SĂ	FIE	MÎNTUIT?	

 

 
 
 

 
(23) Isus s-a uitat împrejurul Lui, și a zis ucenicilor Săi: Cît de anevoie 
vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții! (24) Ucenicii au 
rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvîntul și le-a zis: 
Fiilor, cît de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății, să intre în 
Împărăția lui Dumnezeu! (25) Mai lesne este să treacă o cămilă prin 

urechea unui ac, decît să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu. 
(26) Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate 

atunci să fie mîntuit? (27) Isus S-a uitat țintă la ei, și le-a zis: Lucrul 
acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate 

lucrurile sînt cu putință la Dumnezeu. – Marcu 10:23-27 
 

 Contextul acestei discuții pe care o are Isus cu cei din jurul 
lui, în primul rînd iar mai apoi cu ucenicii în final, este acela al 
omului bogat care vine la Christos și îl întreabă ce trebuie să facă 
ca să moștenească viața veșnică. Deși era o persoană, probabil, 
religioasă, care împlinise toată viața lui poruncile lui Dumnezeu, 
acest om era un om foarte bogat, iar atunci cînd Christos îi spune 
să-și vîndă tot ce are și să dea la săraci, pleacă întristat. Oare de ce 
pleacă acesta cînd în schimbul acestui act ar fi putut obține viața 
veșnică? Eu cred că Domnul nostru a vrut doar să îi arate că inima 
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lui este strîns legată de bogății, și acesta este motivul pentru care 
discuția ia anvergura pe care o vom analiza în curînd. De fapt, dacă 
acest om nu ar fi fost legat cu inima de banii și averea lui, Christos 
l-ar fi primit de îndată, dar ca să îi demonstreze că robia banului 
este prezentă în viața lui, Christos țintește problema acestui bogat 
direct, astfel că el pleacă supărat mai degrabă pe faptul că nu se 
poate să slujească la doi stăpîni, banului și lui Dumnezeu. În 
continuarea acestui fapt, Christos privește în jurul Lui, și nu numai 
către ucenici, și îi asigură pe oameni că este nu imposibil ca un 
bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu, ci anevoie, adică foarte 
greu. De aceea, consider eu că a avea bogății, nu te descalifică 
întotdeauna de la viața veșnică, ci a sluji bogățiilor și a fi lacom 
pentru bani o face. Comparația pe care o face Isus, pe lîngă faptul 
că are și o notă istorică și avea o însemnătate pentru oamenii 
vremii, este foarte relevantă. Căci mai ușor va intra o cămilă prin 
urechile unui ac decît să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu, 
căci cazuri de bogați pe care Domnul îi condamnă găsim 
pretutindeni în Evanghelii. Bogatului ce i se spune că i se va lua 
sufletul, bogatul care l-a batjocorit pe Lazăr și mai apoi a ajuns să 
fie chinuit în Locuința Morților, Zacheu care a fost cercetat de 
Duhul Sfînt și a dat înapoi de la cei pe care i-a înșelat dar și alte 
pilde care arată clar conduita bogaților și finalitatea spre care 
conduce ea. Acum, este adevărat că fiecare dintre noi avem banii 
noștri, însă trebuie să facem o distincție clară între ce înseamnă 
lăcomie după bani și bogăție, și ce înseamnă să te folosești de 
această convenție socială numită monedă. Căci la fel cum Scriptura 
condamnă beția iar nu vinul în sine, tot astfel Scriptura condamnă 
îmbogățirea iar nu banul în sinea lui. Căci Christos vorbește aici nu 
despre cei ce au bani, ci despre cei care urmăresc constant să se 
îmbogățească și să-și umple conturile cu sume cît mai mari, făcînd 
din aceasta scopul vieții lor și consumîndu-și toate resursele și 
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energia în sensul acesta. Ucenicii Domnului s-au arătat uimiți de 
spusele Domnului Isus, poate pentru că i-au considerat pe cei care 
aveau bani mai demni de Împărăția cerurilor decît pe cei săraci. 
Altfel nu ar fi spus „Cine poate atunci să fie mîntuit?”. Prin aceasta ei 
arată că erau ferm convinși că bogații sînt cei mai îndreptățiți să 
intre în Împărăția cerurilor, și vor intra înaintea celor săraci și 
modești. Christos Va fi foarte clar cu privire la acest aspect și-Și Va 
întări cuvintele după intrarea în Ierusalim, arătînd că nu statutul 
social or contul bancar este cel ce te face demn de Împărăția lui 
Dumnezeu, ci mîntuirea care vine de la Dumnezeu. 
 

(...) Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în 
Împărăția lui Dumnezeu. – Matei 21:31b 

 
 Dacă a fost ferm în ceea ce privește afirmațiile Sale de pînă 
acum, Christos dezleagă nedumerirea ucenicilor cu aceeași 
atitudine, căci uitîndu-se în ochii lor, lucru care arată seriozitatea și 
importanța vorbelor ce urmează să le spună, le expune simplu și 
pe scurt esența mîntuirii: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar 
nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sînt cu putință la Dumnezeu. 
Căci aici Christos afirmă foarte clar și ușor de înțeles unde rezidă 
mîntuirea noastră și cum am obținut-o noi, închizînd gurile celor 
care își arogă mîntuirea ca pe un proces pe care l-au finalizat prin 
propriile lor forțe ori ca o alegere personală și pe care Dumnezeu 
nu a putut să o respingă. Căci fiecare om care este mîntuit este 
salvat prin voia lui Dumnezeu, căci la oameni, acest lucru nu este 
cu putință. Carnea păcătoasă și sufletul viciat de rău nu poate să 
aleagă mîntuirea, ci numai Dumnezeu o dă cui vrea și la momentul 
în care vrea. Iată că ceea ce este cu putință la Dumnezeu, anume 
toate lucrurile, nu este cu putință la oameni. 
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 Să înțelegem așadar că nu banii noștri, virtuțile noastre, 
relațiile noastre, numele pe care ni l-am făcut și statutul social ne 
vor îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, căci toate acestea sînt nimic 
în ochii celui care are puterea să cîștige și să piardă. Să fim 
conștienți de faptul că dacă am crezut în Christos Isus ca Mîntuitor 
al lumii, l-am făcut Stăpîn al vieții noastre și-L facem Domn al 
nostru în fiecare zi, este un har extraordinar ce ne-a fost dat de El, 
iar nu de hazard ori de propriile noastre puteri. Să-i dăm laudă lui 
Dumnezeu pentru că în voia Sa cea minunată și desăvîrșită Ne-a 
descoperit și nouă tainele cerești și Ne-a făcut parte o mîntuire ce 
cu neputință n-am fi putut să o obținem altfel! 
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30.	
CUM	POT	SĂ	ȘTIU	DACĂ	SÎNT	

MÎNTUIT?	
  

 
 
 
 

Despre acest importat subiect s-a opinat mult de-a lungul 
timpului și aproape fiecare biserică și-a creat o poziție cu privire la 
cum trebuie să arate cei care sunt mîntuiți. Pentru unii este 
important să fi deosebit de implicat în liturghia bisericii, pentru 
alții slujirea bolnavilor te califică la mîntuire, iar pentru ceilalți, 
felurite alte slujbe, dar și munci, spun ei, te califică în rîndul celor 
salvați de Dumnezeu.  

În primul rînd este important să înțelegem 

„că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului” 

- Romani 2:11 

Deci nu o anumită slujire te mîntuiește sau nu. Apostolul 
Pavel spune că 

„omul este socotit neprihănit prin credință – 

Romani 3:28 

și în alt loc ne spune că  
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dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima 
ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mîntuit. Căci prin credința 

din inimă se capătă neprihănirea, iar prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mîntuire.” - Romani 10:9-10 

 
Acestea sunt cele ce trebuie omul să le facă: să creadă și să 

mărturisească cu gura. În spatele tuturor lucrurilor însă se află 
Dumnezeu, care 
 

„are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea” - Romani 9:18 
 

iar prin Apostolul ne amintește că 
 
„în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți 
și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, ne-a rînduit mai 

dinainte ca să fim înfiați prin Isus Christos după buna plăcere a voii 
Sale.” - Efeseni 1:4-5 

 
Să presupunem așadar că ești dintre acei care au crezut și L-

au mărturisit cu gura pe Isus Christos. Cum poți să știi însă dacă 
Dumnezeu te-a ales și te socotește printre cei mîntuiți. Uite-te la 
roadele tale, 

 
„pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade 

bune.” - Matei 7:18 
 
după roadele tale te vei cunoaște.  
În al doilea rînd, mîntuirea presupune o cunoaștere a lui 

Dumnezeu și o trăire în Christos care este îmbrăcată cu o strălucire 
ce aduce lumina și „sărează” lumea. 
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„Cine zice Îl cunosc, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și 
adevărul nu este în el. Dar cine păzește poruncile Lui, în el dragostea lui 

Dumnezeu a ajuns desăvîrșită; prin aceasta știm că suntem în El –  
1 Ioan 2:4-5 

 
iar în altă parte 

 
cine păzește poruncile Lui rămîne în El, și El în el. Și cunoaștem că El 

rămîne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat.” - 1 Ioan 3:24 
 
 În al treilea și ultimul rînd, certitudinea mîntuirii se verifică 
într-o manieră imposibil de explicat oamenilor, căci această 
modalitate presupune o cercetare lăuntrică care este personală, 
subiectivă și vizează, poate, lucruri pe care nimeni în afară de tine 
nu le cunoaște. În acest fel vei știi că tu ești mîntuit, uitîndu-te la 
ceea ce Dumnezeu prin Christos a făcut în viața ta, căci tu erai 
 

„mort în greșelile și păcatele tale în care trăiai odinioară după mersul 
lumii acesteia.” - Efeseni 2:1-2 

 
și din această stare, 

 
„Dumnezeu te-a adus la viață împreună cu El, după ce ți-a iertat toate 

greșelile.” - Coloseni 2:13 
 
 Atunci cînd ești mîntuit, înțelegi că ceea ce ești astăzi nu ai 
fi putut niciodată să fii, dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat „voința și 
înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Mîntuit fiind, socotești acum lucrurile 
trecute 
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„ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Christos 
Isus. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să cîștig 

pe Christos.” - Filipeni 3:7-8 
 
 Așadar, uită-te cu băgare de seamă la felul tău de viețuire și 
la cum te vrea Christos și astfel vei cunoaște și vei înțelege în inima 
ta, prin revelația Duhului de viață dătător dacă ești sau nu din 
rîndul celor aleși și mîntuiți. 
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31.	
DE	CE	ESTE	IMPORTANT	SĂ	

CITESC	BIBLIA?	
  

 
 
 
 

Să presupunem că l-ai cunoscut pe Dumnezeu de curînd, iar 
multitudinea învățăturilor și sfaturilor pe care le primești de la cei 
din biserica ta te copleșesc. Nu știi pe cine trebuie să asculți, cine 
are mai multă dreptate și cine se înșală. Vrei să fii sigur că te apropii 
corect de Dumnezeu, dar, de multe ori, ceea ce îți spune unul dintre 
noi diferă de ceea ce îți spune un altul în legătură cu același subiect. 
Cum afli adevărul? Christos spune: 
 

„Eu sînt Calea, Adevărul și Viața” - Ioan 14:6 
 

Numai Christos Isus este răspunsul tuturor întrebărilor. 
Unde, însă, îl poți întîlni pe El? În Cuvîntul lui Dumnezeu, Cuvînt 
scris de mînă omenească dar prin inspirație Divină. Atunci cînd a 
fost scrisă Scriptura, autorii au fost luminați direct de către 
Dumnezeu, și, astfel, se face că ceea ce astăzi avem între coperțile 
Bibliilor noastre este Cuvîntul autentic al lui Dumnezeu. 
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„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvîrșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare 

bună.” - 2 Timotei 3:16 
 

Dacă ești dintre acei creștini care caută Adevărul, trebuie să 
știi că numai Isus Christos este răspunsul întrebărilor tale, fiindcă 
El, și numai El, este Adevărul. Da! Adevărul este o persoană, nu un 
concept sau o idee, așa cum lumea de astăzi ne face să credem. Nici 
nu există mai multe adevăruri și nici fiecare persoană nu deține 
adevărul ei. Nu există mai multe puncte de vedere corecte, ci există 
unul singur, Adevărul superior tuturora, Adevărul adevărat: Fiul 
lui Dumnezeu. Iată de ce este important să citești Biblia ta. Cum 
pot știi dacă ceea ce fac este după placul lui Dumnezeu? Verific în 
voia Lui scrisă. Cum ar trebui să îmi trăiesc viața de creștin? Dar ce 
îi spune Pavel lui Timotei în 1 Timotei 4:12? 
 
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: 

în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.” 
 

Iată unul dintre lucrurile pe care le așteaptă Dumnezeu de 
la tine. Dar cum ai putea să știi dacă nu citești Scriptura? Cum ai 
putea să păstrezi tare credința? 
 

„pe care unii au pierdut-o și au căzut din ea.” - 1 Timotei 1:19 
 

Biblia este suficientă creștinului fiindcă ea conține planul 
revelat al lui Dumnezeu cu lumea și universul. Prin intermediul 
Scripturii creștinul releagă relația ruptă de Adam cu Tatăl Ceresc. 
De aceea, mîntuirea (salvarea) de moarte este o chestiune 
personală, o relație, asemenea relațiilor de prietenie pe care le avem 
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cu oamenii dragi nouă. Ești fiul tatălui tău pămîntesc, și nimeni nu 
poate să-ți ia locul. Legătura de rudenie există și va exista pentru 
totdeauna. Tot astfel, ești creștin, deci ești Fiul lui Dumnezeu, însă 
această „rudenie” cerească presupune ascultare și supunere. Dar 
de cine să ascult dacă nu de Cuvîntul cel Sfînt care conține voia și 
glasul lui Dumnezeu? Citește, dar, Scriptura ta, în fiecare zi, fiindcă 
nu poți să pleci pe cîmpul de bătălie cu păcatul, fiind neînarmat. 
Cum ai putea să-ți începi ziua fără să știi ce are Dumnezeu pentru 
tine astăzi? Citirea Bibliei trebuie să fie o disciplină de fiecare zi, și, 
de preferat, ar trebui făcută în fiecare dimineață. Trezește-te cu 20 
de minute mai devreme, nu e un capăt de lume. Gîndește-te că 
atunci cînd sînt reduceri la niște produse care te interesează pe 
internet și este necesar să te trezești la ora 5 dimineața nu te 
gîndești de prea multe ori. Adună Cuvintele lui Dumnezeu în 
inima ta din ceasul dimineții și vei fi pregătit să înfrunți ziua ce îți 
stă înainte. Nu te despărți niciodată de Biblia ta, nu lăsa o zi să 
treacă fără să citești și să auzi în urechile minții tale vocea lui 
Dumnezeu. 
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32.	
PUNEREA	CREDINCIOSULUI	SUB	

DISCIPLINĂ	
  

 
 
 

Biserica lui Christos funcționează întocmai unui trup care 
este format din felurite organe ce îndeplinesc toate în același timp 
un anumit rol. Dacă unul dintre aceste organe se îmbolnăvește 
atunci trebuie tratat, iar dacă nu mai poate fi tratat, atunci trebuie 
scos afară, altfel, aduce moartea. Asemenea este și cu Biserica 
Domnului nostru. Pavel ne spune că 
 
„după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au 

toate aceeași slujbă, tot așa, și noi, care sîntem mulți, alcătuim un 
singur trup în Christos; dar, fiecare în parte, sîntem mădulare unii 

altora.” - Romani 12:4-5 
 

Biserica este, deci, întocmai unui trup care are nevoie de 
conlucrarea tuturor părților sale componente pentru a putea 
supraviețui chiar și cîteva minute. Totuși, în comparație cu trupul, 
Biserica este sfîntă, iar Capul ei este Christos, iar Christos trebuie  
 

„să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără 
zbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă și fără prihană.” 



       EMANUEL V. DRĂGAN 110 

- Efeseni 5:27 
 

Cum va putea, însă, Isus, să înfățișeze Biserica curată și fără 
zbîrcitură înaintea Tatălui dacă cei ce alcătuiesc biserica sînt 
bolnavi și afectează astfel funcționalitatea întregului trup? 
Disciplinarea unui membru al Bisericii are următoarele două 
efecte: 

1. Împăcarea membrului cu Dumnezeu și Biserica, sau 
instituirea punerii sub disciplină 

Biserica nu își propune ca primă variantă excluderea 
credinciosului care face de rușine trupul lui Christos și care se 
întoarce la vechile pofte și păcate care îl duc la moarte. În primul 
rînd, conducerea Bisericii îl va mustra pe un astfel de membru, se 
va ruga pentru el și va încerca să înțeleagă cauzele a ceea ce se 
întîmplă. Chiar Isus ne învață că: 
 
„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și 

el singur. Dacă te ascultă, ai cîștigat pe fratele tău.” - Matei 18:15 
 

Fiecare credincios are momente de îndoială, însă, tocmai de 
aceea sîntem toți același trup, fiindcă în felul acesta ne putem îngriji 
de organul mai slab. Acesta este principalul scop al bisericii. Dacă 
credinciosul nu ascultă de Dumnezeu și nu își îndreaptă felul de a 
trăi, atunci, va fi pus sub disciplină, dîndu-i-se un timp determinat 
pentru a-și schimba atitudinea cu privire la viața sa, relația sa cu 
Dumnezeu și relația cu Biserica. 

2. Excluderea membrului din Biserică și retragerea acestei 
calități 
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În cazul în care credinciosul se arată ignorant în legătură cu 
sfaturile primite și rugăciunile ce mijlocesc pentru întoarcerea sa la 
Domnul Christos, Isus ne învață următoarele: 
 

„Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca 
orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu 
vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de 

Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn și ca un vameș.” 
- Matei 18:16-17 

 
Tot așa, Pavel ne spune în două pasaje: 

 
„În Numele Domnului nostru Isus Christos, vă poruncim, fraților, să vă 

depărtați de orice frate, care trăiește în neorînduială și nu după 
învățăturile pe care le-ați primit de la noi.” - 2 Tesaloniceni 3:6 

 
Și 

 
”Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că 

își zice „frate” totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la 
idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț, cu un astfel de om nu trebuie 

nici să mîncați.” - 1 Corinteni 5:11 
 

În altă parte, Ioan ne asigură că nu facem o greșeală 
excluzînd astfel de persoane din adunarea sfîntă a lui Christos, 
fiindcă, dacă aceștia ar fi fost cu adevărat creștini, atunci nu l-ar fi 
părăsit pe Dumnezeu întorcîndu-se să facă pofta Satanei: 
 
„Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă 
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că 

nu toți sînt dintre ai noștri.” - 1 Ioan 2:19 
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Așadar, a fi pus sub disciplină poate fi benefic 

credinciosului care se află într-o etapă mai descurajantă a căii 
credinței ori care se află sub asaltul puternic al celui rău, toate 
acestea spre cîștigarea sa înapoi la Christos, precum poate să 
însemne și curățarea Bisericii lui Christos de orice fel de uscătură, 
după cum spune și Isus: 
 

„Pe orice mlădiță, care este în Mine și n-aduce roadă, El o taie (…) 
 - Ioan 15:2 
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33.	
TREBUIE	SĂ	NE	RUGĂM	PENTRU	

CEI	CARE	AU	MURIT?	
  

 
 
 
 

Viața omului are un început și un sfîrșit. Atît. Tot ceea ce 
ține de veșnicia care urmează se decide în acest interval scurt de 
timp. Pentru unii poate însemna 100 de ani, pentru alții 50 iar 
pentru unii numai cîteva zeci ori cîțiva ani. Ce se întîmplă, totuși, 
dacă cineva moare fără să fie mîntuit prin credința în Isus Christos 
și fără să fi avut o viață schimbată de puterea lui Dumnezeu? 
Răspunsul este evident: va fi pierdut pentru totdeauna5. Dar, sînt 
unele culte religioase care practică rugăciunea pentru cei care au 
murit, în speranța că astfel îl vor îmbuna pe Dumnezeu care îi va 
ierta și îi va duce în Rai împreună cu cei care au crezut. Dar, susține 
Biblia un asemenea punct de vedere? În Luca 16 de la versetele 19-
31, Mîntuitorul Christos ne aduce în vedere pilda bogatului 
nemilostiv. Un om care în toți anii vieții lui a avut toate cele de 
trebuință trupului, ba mai mult decît ar fi avut nevoie, și care a 
năpăstuit pe săracii din jurul lui, însă, după ce a murit, a ajuns într-

 
5 Tocmai din acest motiv, mesajul nostru este clar: Pocăiți-vă cîtă vreme nu este 
prea tîrziu, căci după moarte nu se mai poate face nimic! 
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un loc de chin. Avraam, care se bucura în Rai împreună cu Lazăr, 
săracul, îi spune bogatului următoarele: 
 
„Fiule, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune, și Lazăr 
și-a luat pe cele rele; acum aici, el este mîngîiat, iar tu ești chinuit.” 

- Luca 16:25 
 

Iată că Avraam nu-i oferă o alternativă bogatului, ci îi spune 
că încă din timpul vieții se decide viitorul veșniciei, iar odată ajuns 
în veșnicie nu se mai poate face nimic pentru a schimba ceva. 
Bogatul, însă, nu renunță și îl roagă pe Avraam spunînd: 
 
„Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu; 
căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei 

în acest loc de chin” - Luca 16:27-28 
 

Chiar și bogatul înțelege faptul că viața ar fi trebuit tratată 
cu maximă seriozitate și astfel dorește să se îngrijească de frații lui 
de pe pămînt, căci a înțeles că odată în veșnicie, pe veci în veșnicie, 
și odată ajuns în chin, pe veci în chin. Avraam îi răspunde 
bogatului atrăgîndu-i atenția asupra celor pămîntești: 
 

„Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.” și „Dacă nu ascultă pe 
Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din 

morți.” - Luca 16:29, 31 
 

Avraam este clar în afirmațiile sale: veșnicia se decide 
numai de pe pămînt și nu se mai poate interveni asupra stării de 
după moarte. Omul are suficiente informații aici pe pămînt pentru 
a-și alege o cale după moarte, și nimic nu mai poate schimba 
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această cale odată intrată pe ea. Christos este foarte clar cu privire 
la aceste aspecte și în alte pilde: 
 
„Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și ei vor smulge din Împărăția Lui 

toate lucrurile, care sînt pricină de păcătuire și pe cei ce săvîrșesc 
fărădelegea și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul și 

scrîșnirea dinților” - Matei 13:41 
 

și în altă parte 
 
„Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge 

în viața veșnică” - Matei 25:46 
 

Iată că acest ultim verset este deosebit de clar și noi nu 
putem să tăgăduim cuvintele Fiului lui Dumnezeu. Pedeapsa este 
veșnică iar răsplata este de asemenea tot veșnică. Dacă Dumnezeu 
a stabilit lucrurile în felul acesta, cine sîntem noi, oamenii, să 
credem că prin rugăciuni sau alte ritualuri putem să schimbăm o 
soartă pe care, pînă la urmă, chiar omul și-a ales-o? 

 Pe scurt, nimeni nu poate prin rugăciuni sau alte practici, să 
schimbe veșnicia unui om mort. Viața este singura etapă a 
sufletului în care se mai poate face ceva, ulterior, este prea tîrziu. 

	 	



       EMANUEL V. DRĂGAN 116 

34.	
DE	CE	DUMNEZEU	NU	RĂSPUNDE	

LA	UNELE	RUGĂCIUNI?	
  

 
 
 

Viața de rugăciune a credinciosului creștin presupune trei 
reguli principale: pocăința, mulțumirea și cererea. Fiecare 
rugăciune trebuie să înceapă prin pocăință, acea părere de rău 
profundă a sufletului pentru păcatele săvîrșite alături de o pace pe 
care Dumnezeu o oferă celor mîntuiți. Urmează mai apoi 
mulțumirea, pentru că înainte de a cere ceva trebuie să mulțumim 
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a dăruit, căci ceea ce avem 
nu este meritul nostru ci este numai prin mila Sa. Urmează în final 
cererea. Cerem lui Dumnezeu felurite lucruri, de la bunuri pînă la 
relații cu oamenii, un ghiveci de dorințe. S-ar putea chiar ca uneori 
să ne răzgîndim și să nu îi mai cerem lui Dumnezeu un lucru 
fiindcă după un timp înțelegem că nu este necesar să-l primim, și, 
atunci, ce am face dacă Dumnezeu ne-ar asculta și ni l-ar trimite? 
Putem noi oare să-L condiționăm pe Dumnezeu prin rugăciunile 
noastre? În niciun caz, ci Dumnezeu 

 
„(...) știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-I cereți voi 

 - Matei 6:8b 
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căci El este Tatăl nostru, iar Tatăl nostru știe de ce au nevoie 
copiii Lui. Dacă Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciuni, este 
posibil să ceri ceva ce Dumnezeu nu vrea pentru tine, sau se poate 
ca El să considere că nu a venit momentul potrivit să primești acel 
lucru, dar, toate acestea nu înseamnă că nu va răspunde niciodată. 
Credincioșia în lucrurile mici ne califică înaintea lui Dumnezeu ca 
fiind capabil să gestionăm lucruri mari. Te-ai întrebat vreodată 
dacă în lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat ai fost 
suficient de credincios? Răbdător? Milostiv? De ce vrei lucruri mai 
mari cînd nici pe cele mici nu le poți administra? Tu crezi, poate, 
că ar fi bine ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce-ți dorește inima, însă El 
cunoaște viitorul, pe cînd pentru tine viitorul este o carte închisă, 
iar cărțile închise nu pot fi citite. El știe că dacă ai primi răspunsul 
pe care îl aștepți acesta ar putea să fie spre pierzarea ta, sau, poate 
Dumnezeu vrea pur și simplu să îți testeze răbdarea. Uită-te la 
rugăciunea Tatăl nostru, singura cerere legată de bunuri materiale 
este „pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Atît! Și, să 
nu uităm că Isus a fost Cel care i-a învățat pe ucenici să se roage 
așa. Dacă ar fi vrut să îi învețe să ceară proprietăți și alte lucruri 
atunci le-ar fi spus acestea. Realmente, singurul lucru de care avem 
nevoie este mîncarea, restul sînt daruri din partea lui Dumnezeu. 
Arată-i lui Dumnezeu că nu te grăbești, arată-i că ești dispus să 
aștepți pînă cînd bunăvoința Divină va considera că a venit 
momentul să primești acele răspunsuri pe care le aștepți, iar, dacă 
El nu va răspunde niciodată, atunci fi încredințat că ceea ce ai cerut 
nu era planul lui. Crede din tot sufletul tău cînd ceri ceva, iar atunci 
cînd El îți arată explicit că răspunsul este „nu”, dă-I slavă, El 
cunoaște toate lucrurile pentru că este Domnul, Stăpînul și 
Mîntuitorul nostru. 
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35.	
TE-AI	SUPĂRAT	PE	DUMNEZEU?	

  

 
 
 
 

Nu, tu nu te poți supăra pe Dumnezeu. Simți toate acestea 
fiindcă cel rău te vrea pornit împotriva Celui ce vrea să-ți dea 
pacea. Gîndește-te: atunci cînd te superi pe un om, pe tine nu te 
deranjează comportamentul acelei persoane, ci părerea pe care tu 
o ai despre comportamentul acela. Spre exemplu: dacă ai o mașină 
și cineva ți-o lovește, atitudinea ta este diferită de situația în care 
auzi că mașina unui necunoscut a fost lovită, acestea fiindcă 
părerea ta despre bunul tău este diferită de părerea ta despre bunul 
altuia. S-ar putea ca într-o atare situație să fii enervat de situație 
pentru că te afectează direct, pe cînd auzind despre un altul, cel 
mai probabil vei spune: asta e.  În aceeași ordine de idei încearcă să 
îl privești și pe Dumnezeu cînd simți că ești supărat pe El. Fiind un 
Dumnezeu perfect, cu adevărat bun, infinit și providențiator, El nu 
te poate supăra în sensul omenesc al expresiei, ci te poate doar 
conștientiza de starea ta păcătoasă și nevoia pe care o ai de El.  

 Se poate ca cel rău să lupte împotriva cercetării pe care 
Dumnezeu ți-o face și să te găsești răzvrătit împotriva Celui care te 
vrea salvat. Scriptura ne învață și ne spune că 

 
„prin răbdarea voastră vă veți cîștiga sufletele” - Luca 29:18 
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și în altă parte 

 
„nimeni cînd este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci 
Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, și El însuși nu ispitește pe 
nimeni. Ci fiecare este ispitit cînd este atras de pofta lui însuși și este 

momit.” - Iacov 1:14-15 
 
 Dumnezeu condamnă mînia, iar supărarea despre care 
oamenii vorbesc în zilele noastre este tocmai această mînie pe care 
o găsim pe paginile Noului Testament. Despre ea suntem avertizați 
cînd ni se spune 

„mînia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.” - Iacov 1:20 

 Deci, atunci cînd crezi că Dumnezeu s-a întors împotriva ta, 
uită-te cu băgare de seamă în cugetul tău, în inima ta și în sufletul 
tău și înlătură orice fel de părere pe care o ai cu privire la cele ce ți 
se întîmplă, apleacă-te spre adevărul Scripturii și înțelege că 

„toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc pe 
Dumnezeu și anume spre binele celor sunt chemați după planul Său.”  

- Romani 8:28 

Dacă Dumnezeu te-a chemat, și ești deci mîntuit, ai 
încredere în El și luptă împotriva necredinței prin care cel rău 
dorește să te doboare. 
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36.	
CREȘTINUL	ȘI	BIBLIA	LUI	PE	

TELEFON	
  

 
 
 
 

Gîndește-te astfel: Biblia este multiplicată în peste 6 miliarde 
de exemplare în fiecare an, acest lucru înseamnă că se distribuie 
peste 100 de Biblii în fiecare minut. Tot astfel, Biblia a fost tradusă 
în mod complet în 438 de limbi, și toate acestea înainte să existe 
vreun fel de smartphone. Au murit oameni pentru a păstra în 
siguranță aceste manuscrise care au fost de-a lungul timpului 
compilate în această formă pe care o avem astăzi, dar, ce face tînăra 
generație de credincioși? De cînd tehnologia a invadat viețile 
noastre, multe dintre valorile pentru care s-a luptat în trecut au 
dispărut. Au căzut imperii și s-au omorît armate de oameni pentru 
Cuvîntul lui Dumnezeu, iar acesta ar trebui să fie unul dintre 
principalele motive pentru care ar trebui să prețuim această carte 
deosebită. Nu există nicio altă carte care să fi fost într-atît de mult 
prețuită precum Biblia și care să fi schimbat atît de multe vieți. Mai 
mult, este Cuvîntul inspirat al lui Dumnezeu, inspirat de Duhul 
Sfînt care a vorbit prin cei ce au scris la vremea potrivită ceea ce 
Dumnezeu a vrut să transmită omului vremii și omului viitorului. 
Reducînd imensitatea importanței Scripturii la o singură aplicație, 
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riscăm să subestimăm autoritatea acesteia, riscăm să distrugem 
ceea ce generații de oameni au luptat să obțină: tipărirea liberă a 
Bibliei. În același fel, există pericolul de a uita să găsești texte în 
Scriptură și atunci vei deveni dependent de opțiunea de „search” a 
unei aplicații. Ce fel de copii ai lui Dumnezeu sîntem dacă nu 
cunoaștem pe dinafară Scriptura și dacă sîntem întotdeauna 
condiționați de o aplicație? 
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37.	
CE	ESTE	BOALA	ȘI	DE	UNDE	VINE	

EA?	
  

 
 
 
 

Poate că suferi de o boală cronică ori ești dependent de o 
anume medicație sau pur și simplu ai fost la un moment dat 
bolnav. Fie că încă te confrunți cu suferința bolii ori fie că amintirea 
ei îți produce oroare, însă prin mila lui Dumnezeu te-ai vindecat, 
este important să înțelegi ce s-a întîmplat cu trupul tău și ce 
reprezintă de fapt boala pentru om. 

 În primul rînd ne vom uita la ceea ce înseamnă boala pentru 
un necredincios iar apoi vom privi la ceea ce înseamnă aceasta 
pentru un copil sfînt al lui Dumnezeu. Oamenii percep boala ca 
fiind simpla afecțiune a trupului ori a minții, cu care unii trebuie să 
se confrunte toată viața ori doar o scurtă perioadă de timp, iar, 
datorită medicației, se vor vindeca sau nu. În general, oamenii nu 
privesc mai departe de atît, însă boala are mai multe semnificații. 
Să ne uităm la un necredincios: Saul6, care a fost lovit cu orbire 
pentru ca viața lui să se schimbe (Faptele Apostolilor 9). Cu 
siguranță dacă Dumnezeu nu i-ar fi vorbit personal și nu l-ar fi lovit 

 
6 Care mai tîrziu va deveni Apostolul Pavel. 



MEDITAȚII PENTRU CREDINCIOSUL CREȘTIN 

 

123 

cu această boală, atunci Saul nu ar mai fi devenit Apostolul Pavel. 
Uneori, Dumnezeu îi lovește pe cei necredincioși cu boli pentru a-
i cerceta. Alteori, Dumnezeu îi lovește pe necredincioși cu boli 
pentru nimicirea lor din cauza păcatului pe care l-au săvîrșit fie o 
lungă perioadă de timp fie o scurtă perioadă de timp dar păcatul 
L-a necinstit într-atît de mult pe Dumnezeu încît El a ales să-i 
șteargă de pe fața pămîntului. (Faptele Apostolilor 12:21-23). 

 Pe de altă parte, să privim la ceea ce înseamnă boala pentru 
un credincios. Dumnezeu poate să trimită o suferință asupra vieții 
unui fiu de-al Său pentru a-l atenționa cu privire la viața lui, pentru 
ca mai apoi să se îndure și să dea, tot El, vindecarea pentru a-Și 
arăta slava (Ioan 9:2-3). În alte situații Dumnezeu lasă să vină 
asupra copiilor Săi încercări pentru ca cei necredincioși să vadă că 
Dumnezeu îi păzește chiar și așa și le dă biruință indiferent care 
sînt situațiile cu care se confruntă. Există iarăși posibilitatea ca 
Dumnezeu să permită ca un credincios să se îmbolnăvească și să 
nu fie niciodată vindecat, însă nu pentru nimicirea trupului, ci tot 
pentru slava Lui. Reprezentativ pentru această din urmă situație 
este pasajul din 2 Corinteni 12, unde Apostolul Pavel ne spune 
 

„Și El mi-a zis: „Harul meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în 
slăbiciune este făcută desăvîrșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros 
cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Christos să rămînă în mine. 

(v. 9) 
 

Și, mai departe, tot el spune: 
 
„De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, 

în strîmtorări pentru Christos; căci cînd sînt slab, atunci sînt tare.  
– 2 Corinteni 12:10 
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 Atunci cînd te gîndești la boală nu trebuie să te întristezi, 
căci iată cît de multe poate să lucreze Dumnezeu prin acea suferință 
a trupului tău. Privește cu curaj către Cel care poate să vindece 
orice fel de neputință, dar, privește și către Același care în 
neputința ta te va face tare iar alături de boala ta El a croit un plan 
spre slava Lui! 
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38.	
TE	POȚI	CĂSĂTORI	CU	UN	

NECREȘTIN7?	
  

 
 
 
 

Poate ești îndrăgostit/ă de o persoană care nu face parte din 
Biserica lui Christos8 ori poate că ești deja într-o relație de prietenie 
cu o astfel de persoană. Te gîndești la căsătorie însă nu ești sigur/ă 
dacă și Dumnezeu vede lucrurile în felul tău. Scriptura ne învață 
următoarele: 

- Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. 
– 1 Corinteni 7:23 

- Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce 
legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta 
împreună lumina cu întunericul? – 2 Corinteni 6:14 

 
7 Îi vom avea în vedere aici și pe acei ce se numesc creștini, frecventează o biserică 
locală dar din viețile cărora putem trage concluzia, fără a judeca, că nu-i slujesc 
lui Dumnezeu ci lui Satan. Despre aceștia ne avertizează Christos cînd spune: 
„(...) Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sînt niște lupi răpitori” - 
Matei 7:15. 
8 Cînd spun Biserica lui Christos nu mă refer la biserica locală sau la o denominație 
prestabilită ci la trupul univesal al lui Christos. A fi parte în Biserica Domnului 
presupune o viață trăită în acord cu Scriptura. 
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- Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului – Efeseni 
5:22 

- Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Christos Biserica și 
S-a dat pe Sine pentru ea – Efeseni 5:25 

- De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de 
nevasta sa, și se vor face un singur trup. – Geneza 2:24 

- Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul și va 
iubi pe celălalt; sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt; Nu 
puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. – Matei 6:24 

Sînt, de asemenea, mulți și cei care folosesc versetul 39 din 
1 Corinteni 7, acolo unde apostolul Pavel vorbește despre „căsătoria 
în Domnul”, însă, din punctul meu de vedere, apostolul Pavel nu 
tratează cazul unei căsătorii ci al unei recăsătoriri. Este adevărat, 
chiar dacă principiul se aplică și în cadrul unei căsătorii, acesta nu 
se adresează direct acestui subiect, astfel, evitînd să scot din context 
ceea ce Pavel a vrut să spună, ne vom folosi numai de versetele de 
mai sus. 

Căsătoria este o instituție stabilită de Dumnezeu încă de la 
întemeierea lumii cînd pe pămînt existau numai doi oameni: un 
bărbat și o femeie. Dumnezeu a stabilit ca ajutor potrivit pentru 
bărbat, femeia, și invers: 

„Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i 
fac un ajutor potrivit pentru el.” - Geneza 2:18 

Totuși, odată ce lumea s-a stricat, oamenii au început să aibă 
porniri unii împotriva altora iar Dumnezeu a impus reguli aleșilor 
Săi cu privire la căsătorie. Aceste reguli vizau persoanele cu care o 
cineva din popor putea să se căsătorească: 

„Să nu-ți iei de nevastă și să n-ai în locul acela nici fii, nici fiice!” 
- Ieremia 16:2 
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„Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan.” - Geneza 28:1 

„Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele 
lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată de propășirea 

lor, nici de bunăstarea lor (...)” - Ezra 9:12 

Dar oare de ce a stabilit Dumnezeu aceste porunci? Fiindcă 
Lui îi pasă de oamenii pe care El i-a ales pentru mîntuire și pentru 
că nu dorește ca aceștia să se dea lumii și poftelor ei mincinoase. 
Apostolul Pavel ne spune că noi am fost cumpărați „cu un preț”, iar 
aceste preț este sîngele lui Christos. 

Atunci cînd plănuiești să te căsătorești cu un necreștin 
gîndește-te la implicațiile unei astfel de decizii. Tu ești fiul lui 
Dumnezeu, dar partenerul tău? Tu slujești singurului Dumnezeu 
adevărat, dar partenerul tău cui slujește? Sînt momente în care 
păcătuiești sau te întorci la pofta lumii din cauza celui de lîngă tine? 
Tu ești mîntuit prin sîngele lui Christos fiindcă ai crezut, partenerul 
tău însă ce părere are despre lucrurile acestea? S-ar putea ca cel de 
lîngă tine să nu ți se împotrivească și să adopte o atitudine 
indiferentă, ori, s-ar putea chiar să vină la biserica ta și să se prefacă 
creștin de dragul tău. Deschide-ți ochii! Nu te înjuga la un jug 
nepotrivit cu necredincioșii! Apostolul Pavel ne atenționează că nu 
există „legătură este între neprihănire și fărădelege” (2 Corinteni 6:14) 
precum lumina nu poate să stea laolaltă cu întunericul. Tu nu poți 
să aprinzi lumina în viața partenerului tău, nu te baza pe faptul că 
vă veți căsători iar cel de lîngă tine va fi cercetat de Dumnezeu 
uitîndu-se la viața ta. Dacă ar fi fost să fie așa, deja s-ar fi întîmplat 
lucrul acesta. Sau nu se vede nicio schimbare în viața ta? Identifică 
sursa, dacă este partenerul tău, acest lucru stinge lumina din tine. 
Nu te întoarce înapoi în lumea păcătoasă. Cum va putea partenera 
ta să fie supusă ție ca Domnului dacă ea nu îl cunoaște pe 
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Dumnezeu? (Efeseni 5:22). Cum va putea partenerul tău să te 
iubească pe tine precum a iubit Christos biserica dacă el nu îl 
iubește mai întîi pe Christos? (Efeseni 5:24) Se va da oare 
partenerul tău pentru tine în felul în care s-a dat Christos pentru 
cei păcătoși? Nu uita că veți deveni un singur trup 

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de 
nevasta sa, și se vor face un singur trup.” - Geneza 2:24 

însă un trup nu poate exista dacă organele sale sînt toate 
setate să funcționeze corect. Cum va merge relația voastră de 
căsnicie dacă unul trage într-o parte iar altul în altă parte? Nu vei 
putea sluji la doi stăpîni, cum, mă gîndesc, nu-ți dorești nicidecum 
un partener care să slujească la rîndul lui în două părți (Matei 6:24).  

Așadar, uită-te la viața ta. Proslăvește-L pe Dumnezeu, iar 
acolo unde te-ai îndepărtat de El, apropie-te căci te va primi ca un 
Tată pe fiul Său rătăcitor. Nu te căsători cu un necreștin. În felul 
acesta te vei îndepărta în mod inevitabil și iremediabil de 
Dumnezeu. Calea către Cer ți se va părea în scurt timp plictisitoare 
și nu după multă vreme vei renunța complet la ceea ce odată ți-a 
oferit pace și liniște. Cel rău va învinge în viața ta. Toate acestea 
datorită unui singur om, cu care, vei vedea, viața nu va fi frumoasă. 
Conștiința ți se va toci atît de mult încît vei ajunge, probabil, să 
divorțezi, iar atunci, pe genunchi te vei arunca și vei striga în 
suferința ta regretîndu-ți deciziile. Dumnezeu te vrea răscumpărat 
din lumea aceasta și unit cu El prin Duhul Sfînt. Roagă-te pentru 
un partener creștin care să-l cunoască pe Dumnezeu. Nu te face rob 
unui om. Renunță astăzi la ceea ce te depărtează de Dumnezeu și 
El îți va pregăti ceva ce niciodată nu ți-ai fi imaginat. Așa este 
Dumnezeu, căci El: 

„știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi.” - Matei 6:8 
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39.	
CE	ÎNSEAMNĂ	BOTEZUL	ȘI	CINA	
DOMNULUI	PENTRU	TINE?	

  

 
 
 
 
 Dacă prin botez credinciosul se mărturisește înaintea 
întregii lumii și adunări că a fost schimbat și regenerat prin harul 
nemeritat al lui Christos, prin Cina Domnului același credincios 
creștin arată faptul că El rămîne în comuniune continuă cu 
Dumnezeu și își amintește constant de jertfa mîntuitoare. Este 
necesar să te botezi? Da! Arată lumii întregi că Dumnezeu și 
credința în El ți-a schimbat viața. Asta înseamnă să te botezi! Nu 
vei fi mîntuit prin apa în care vei fi scufundat iar nici prin hainele 
albe în care te vei îmbrăca, ci atunci cînd ai intrat în apa botezului 
tu deja ești mîntuit pentru că ai crezut! Nu omite să participi la Cina 
Domnului, căci acel ce nu se împărtășește și nu își amintește de 
Golgota, nu arată faptul că este interesat de ceea ce Domnul, 
Stăpînul și Mîntuitorul său a făcut în mod gratuit. Totuși, nu veni 
la botez dacă viața ta nu s-a schimbat, vei atrage asupra ta o mai 
mare osîndă, precum nu te împărtăși din Cina Domnului dacă mai 
înainte nu te-ai cercetat și nu te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu:  
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„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănînce din pîinea 
aceasta și să bea din paharul acesta.” - 1 Corinteni 11:28 

 
Scriptura nu ne învață faptul că trebuie să ne abținem de la 

Cină atunci cînd viața noastră spirituală este problematică, ci Biblia 
ne învață că trebuie să ne cercetăm iar după cercetare să mîncăm și 
să bem Cina, amintindu-se de Isus în care avem iertare. Acei ce nu 
iau Cina Domnului dovedesc nerecunoștință înaintea lui 
Dumnezeu și lipsă de pocăință, căci nu au curajul să-și ceară iertare 
Domnului și astfel se fac părtași unei osînde mai mari. Cina 
Domnului se poate administra numai celor a căror viață a fost 
schimbată de Dumnezeu și pot astfel să înțeleagă însemnătatea 
celor două simboluri. Astfel, acei ce nu au mărturisit public 
schimbarea lor prin botez, nu se pot apropia la Masa Domnului 
fiindcă adunarea nu are certitudinea schimbării lor interioare, dat 
fiind că aceasta nu a fost mărturisită public. Tot Pavel atenționează 
că 
 

„cine mănîncă și bea, își mănîncă și bea osînda lui însuși, dacă nu 
deosebește trupul Domnului.” - 1 Corinteni 11:29 

 
în sensul în care, a deosebi trupul Domnului înseamnă a 

înțelege ce reprezintă simbolurile care îți stau înainte și ce rol a avut 
moartea lui Christos în viața ta. 

 Pe scurt, prin botez te mărturisești lumii întregi cu privire la 
schimbarea ce s-a petrecut în interiorul tău iar prin împărtășirea 
din Cina Domnului rămîi în comuniune cu El și îți amintești de 
harul nemeritat pe care l-ai obținut prin moartea Sa la Calvar.  
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40.	
CITIREA	BIBLIEI	NU	TE	AJUTĂ?	

  

 
 
 
 

Înseamnă că nu crezi ceea ce citești ori înseamnă că Satan 
luptă împotriva ta ca tu să nu fi receptiv la Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Indiferent prin ce treci, ori cu ce te-ai confrunta, Dumnezeu are 
ceva să-ți transmită prin Cuvîntul scris al Său. Uită-te la David și la 
multitudinea suferințelor trupești și sufletești pe care le adună ca 
într-o colecție de viață în scrierile Psalmilor săi. Uită-te la viața lui 
Moise, la povestea lui Pavel și la tot ceea ce Dumnezeu a lucrat prin 
Avraam și toți fii și nepoții săi după El. Fiecare dintre acești 
oameni, și nu numai, s-au confruntat, în esență, cu aceleași lucruri 
cu care și lumea de astăzi se confruntă. Și ei au fost bolnavi, și ei au 
fost singuri, și ei au fost părăsiți, și ei au întîmpinat momente de 
sărăcie, și ei s-au împiedicat pe calea lui Dumnezeu, însă Tatăl 
ceresc le-a vorbit, li s-a descoperit în mod miraculos și le-a arătat ce 
să facă. De ce nu ar face Dumnezeu și asta cu tine acum? Gîndește-
te la viața ta, gîndește-te dacă îi dai suficient timp lui Dumnezeu să 
îți vorbească! Dacă relația ta cu Mîntuitorul se rezumă la 10 minute 
de citire a Bibliei de pe un telefon în autobuz ori în tren ori chiar 
acasă, iar inima ta nu urmărește să guste cu adevărat din 
Dumnezeu, atunci cum ai vrea ca El să se comporte față de tine cum 
se comportă un tată cu fiul său? Dumnezeu ne vorbește astăzi prin 
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Scriptură, iar Scriptura este scrisoarea lăsată de Tatăl nostru pentru 
noi, fiii săi. Dacă nu sîntem cu adevărat fii Lui, atunci Scriptura nu 
ni se va adresa niciodată, căci nu-i vom înțelege mesajul și vom 
crede întotdeauna că este vorba mai degrabă despre altcineva decît 
despre noi. Privește la relația ta cu Dumnezeu, privește la viața ta 
de fiecare zi, schimbă-te astfel încît El să te primească și atunci îți 
va vorbi, căci El pregătește copiilor Săi calea de a ieși din orice fel 
de problemă, așa cum tot Cuvîntul sfînt ne învață: 
 

„(...) Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți 
peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să 

ieșiți din ea.” - 1 Corinteni 10:13 
 

Orice fel de încercare joacă rolul unei ispite, pentru că de 
cele mai multe ori avem tendința de a-L învinovăți pe Dumnezeu 
pentru ceea ce ni se întîmplă. Iată că Scriptura ne vorbește în acest 
text foarte clar că pe fiii Săi, cei credincioși, nu-i va lăsa să fie 
încercați ori ispitiți mai mult decît ar putea să reziste, iar 
Dumnezeu este drept și își ține promisiunile. Data viitoare cînd te 
uiți în Cuvîntul lui Dumnezeu uită-te mai întîi la viața ta, 
cercetează-te pe tine însuți și abia apoi împărtășește-te din 
scrisoarea pe care Tatăl a pregătit-o pentru viața ta. 
  



MEDITAȚII PENTRU CREDINCIOSUL CREȘTIN 

 

133 

41.	
CHRISTOS	TE	CUNOAȘTE	

 

 
 
 
 
(24) Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. (25) Și 
n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă 

El însuși știa ce este în om. – Ioan 2:23-25 
 

 Să nu crezi că-L vei putea înșela pe Dumnezeu prin aceea că 
pretinzi că ești ceva ce nu ești. Tu nu te poți ascunde de ochii 
Creatorului tău, tu nu poți să-ți ascunzi păcatul de Cel care 
cunoaște și firele de păr din capul tău. El, Cel care se îngrijește de 
animalele pămîntului, de El nu te poți ascunde niciodată, nici chiar 
atunci cînd crezi că ai elaborat planul perfect. Sînt mulți acei care 
au venit la El cu tendințe perverse și cu gînduri defăimătoare cînd 
în trup s-a coborît pe pămînt, dar El îi cunoștea pe toți, și n-avea 
nevoie să-i spună nimeni ceva despre un om, căci El știa ce este în 
interiorul lui. Christos știe ce este în inima ta! El știe cu ce gînduri 
vii duminica la adunare, el știe de ce nu te rogi și El știe ce te rogi. 
El cunoaște lucrurile pe care vrei să i le ceri înainte ca ele să iasă 
din gura ta, și totuși, El te îndeamnă să le rostești, ca să arăți în felul 
acesta că te încrezi în puterea lui de a asculta rugăciunile tale! El n-
are nevoie de laudele nimănui legate de tine. El nu te-a cunoscut 
pe tine pentru că cineva i-a spus că tu exiști, ci dintotdeauna, chiar 
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dinainte să exiști, El te-a cunoscut pe nume exact așa cum ești tu! 
Iar dacă ai crezut și ai mărturisit public prin botez că El e Isus 
Mîntuitorul lumii, și că prin moartea Sa păcatul tău a fost ridicat, 
ești mîntuit, iar centrul salvării tale este Dumnezeu. Căci numai El, 
care știe tot ce este în tine ți-a dat și voința, și înfăptuirea, și credința 
care este darul Său pentru tine. Fii sfînt înainte de toate, iar El va 
revărsa peste tine toate lucrurile de care ai reală nevoie: mîncare și 
îmbrăcăminte. Și chiar de nu ar face-o, tu știi că El e Dumnezeul 
tău, și că în suferința ta și în nevoia ta El e mai aproape de tine, căci 
El a suferit mult datorită lumii acesteia, și cine te-ar putea înțelege 
mai bine decît chiar Christos? Recunoaște-te înaintea Tronului de 
slavă! Înalță mîini de recunoștință către Cel care știe ce e în tine, 
omule, și haide la pocăință! Nu-l neglija pe Cel ce cunoaște în toate 
detaliile vieții tale. Cel care știe de ce curg lacrimi din ochii tăi și de 
ce fața ta e zbîrcită înainte de vreme! Cel ce știe fiecare fir alb din 
capul tău și care cunoaște de ce sufletul tău nu-și găsește liniștea! 
Deschide-ți azi inima și crezi din tot sufletul tău că Isus, Christos 
Dumnezeu care te cunoaște, este Mîntuitorul și Salvatorul tău, Cel 
ce te va elibera de sub robia păcatului. Astăzi strigă împreună cu 
mine: Christos al meu prieten drag! 
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42.	
TEMPLUL	LUI	CHRISTOS	

 

 
 
 

 
Drept răspuns, Isus le-a zis: Stricați Templul acesta, și în trei zile îl voi 

ridica. – Ioan 2:19 
 

 Există o perioadă din fiecare an în care ne amintim de 
moartea și de învierea Domnului nostru, sărbătorind cu fast și mai 
mult decît trebuie, mesele noastre în detrimentul lucrării 
extraordinare de mîntuire. Dacă privim către cruce, atîrnînd pe ea 
îl vedem nu pe Domnul nostru Christos, ci nelegiuirea și păcatul 
care l-au pus acolo pe El, Cel fără de vină și fără de păcat. Prin aceea 
că a murit și a înviat, ni se confirmă clar că lucrarea de mîntuire 
este pe deplin terminată, nimeni nu mai poate să adauge nimic la 
ea și nici să ia din ceva ce s-a plătit cu sînge și s-a pecetluit cu 
înviere. Christos le-a vorbit din timp oamenilor despre această 
lucrare, chiar de la primele lui apariții publice. Atunci cînd le 
răspunde fariseilor spunîndu-le că Templul pe care l-au ridicat unii 
în zeci de ani El îl va zidi în trei zile, produce dezbinare totală. 
Afirmația Lui nu doar că este șocantă, ba chiar este imposibil de 
înțeles pentru mintea umană. Căci Christos nu face decît să se 
refere la trupul său ca la un Templu, dar nu comparîndu-se cu o 
clădire, ci spunînd că tot ceea ce Templul servea pentru poporul 
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Israel, El, Fiul lui Dumnezeu, este acum pentru omenire. Cît de 
minunat este să știm că Templul nostru este Christos, iar în acest 
templu noi fiecare sîntem un templu al Duhului Sfînt. Căci chiar 
dacă n-au înțeles, ei și noi am distrus acest templu sfînt, omorîndu-
l pe Fiul lui Dumnezeu pentru ca El să-și împlinească spusele și să 
ridice, vedeți, să ridice, ca să arate înălțimea acestuia nou, un 
templu în numai trei zile, un templu ce nici nu mai poate fi dărîmat 
și nici rezidit. Christos, Marele nostru preot, mijlocește și mediază 
relația noastră cu Dumnezeu, căci preoția pe care El o exercită 
rezidă în aceea că El este Templul lui Dumnezeu. Nu trebuie să 
căutăm temple aici pe pămînt, nu trebuie să căutăm preoți care să 
ne promită că-l vor îmbuna pe Dumnezeu, căci preotul pe care noi 
îl avem este superior tuturor celor de pe pămînt. Preotul nostru, 
credincioși creștini, este Isus Christos înviat, iar nu un om supus 
morții. Să nu cădem în eroarea de a considera că astăzi templul este 
o clădire, că biserica este templul în care trebuie să ne cîștigăm 
mîntuirea prin sacramente, prin ritualuri, căci perdeaua ce s-a rupt 
cu putere atunci cînd Christos a strigat: s-a terminat!, indică fără 
îndoială că rolul de Mare Preot a fost asumat de Christos. Căci El 
n-a strigat astfel referindu-Se la viața Sa, ci mai degrabă la lucrarea 
de mîntuire, pe care prin chinul ce îl îndurase, a dus-o la bun sfîrșit. 
El, Fiul lui Dumnezeu, Marele nostru preot și fratele nostru, este 
singurul care ne poate deschide ochii, El, care ne cunoaște în cele 
mai mici detalii ale vieții noastre, numai El, să ne păzească și să ne 
deschidă ochii minții și ai inimii ca să-L privim și să ne minunăm 
de lucrarea extraordinară pe care a făcut-o, și cum niciuna din 
promisiunile Lui nu s-a lăsat neîndeplinită! 
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43.	
EFESENI	1	

 

 
 
 

 
I. 1:1 – 1:6 – SALUTUL ȘI INTRODUCEREA ÎN 

SALVAREA CREDINCIOȘILOR 
 
1 În primele 6 versete ale capitolului 1 Pavel se ocupă 

de partea numită salut și trece la o introducere generală 
despre subiectul pe care urmează să îl trateze. Astfel, 
Pavel se recomandă ca fiind apostol al lui Isus Christos 
dar nu printr-o alegere de felul acelor 12 apostoli, ci o 
alegere prin voia lui Dumnezeu în mod direct. Este 
interesant să vedem faptul că mesajul acestei epistole nu 
este gîndit de Pavel numai pentru credincioșii din Efes, 
pe care îi numește sfinți, ci și pentru toți credincioșii în 
Christos Isus. 

2 - 3 În versetele 2 și 3 Pavel continuă cu slava pe care o 
recunoaște lui Dumnezeu și binecuvîntările pe care le 
ridică către ceruri. El îl numește pe Dumnezeu Tatăl 
Domnului Isus Christos în timp ce vorbește despre 
feluritele binecuvîntări pe care Dumnezeu le-a acordat, în 
Christos, tuturor credincioșilor. 
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4 - 6 Acesta este momentul în care se face tranziția către a 
doua parte a capitolului, anume partea în care Pavel 
vorbește despre salvarea tuturor credincioșilor. Felul în 
care apostolul pune problema în cele ce urmează este în 
perfect acord cu modul lui de expunere a lucrurilor sfinte 
din celelalte epistole, astfel că observăm că el este coerent 
în ceea ce privește expunerea doctrinei creștine și nu 
urmărește să transmită ceea ce credincioșii ar dori să 
audă. „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea 
lumii”. Pavel oferă credincioșilor garanția alegerii Divine. 
Căci nu se poate ca cineva să aibă acces la Dumnezeu în 
absența unei alegeri divine, iar această alegere constă în 
faptul că Dumnezeu a tras de așa natură sforile unei 
persoane încît acea persoană a auzit de Dumnezeu, a fost 
cercetată de Evanghelie și s-a născut din nou. „ne-a rînduit 
mai dinainte să fim înfiați prin Isus Christos, după buna 
plăcere a voii Sale.” Înfierea aceasta este temelia credinței 
noastre, fiindcă Dumnezeu este numit Tată al Domnului 
Christos în mod legitim, iar noi sîntem fii ai Lui prin 
adopție, deci frați ai Domnului Christos prin jertfa Lui. 
Pavel scoate în evidență că această descoperire 
individuală pe care o gîndește Dumnezeu în cadrul 
omului este „după buna plăcere a voii Sale”, deci 
neinfluențată de nimic uman ori de altă forță 
supranaturală. 

 
II. 1:7 – 1:12 – DESPRE SALVAREA TUTUROR 

CREDINCIOȘILOR 
7 - 12 „În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea 

păcatelor” – prin aceasta apostolul garantează justificarea 
noastră în sîngele lui Christos, „Prea Iubitul Lui 
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(Dumnezeu)”. Așa cum am spus, Pavel nu ezită să 
considere descoperirea Evangheliei și obținerea harului 
ca fiind o taină ce nu se descoperă tuturor oamenilor, asta 
datorită „voii lui Dumnezeu” dar care se descoperă „după 
planul pe care-L alcătuise în Sine Însuși” Dumnezeu și pe 
care l-a pus în aplicare prin intermediul Domnului 
Christos. Această rînduire mai dinainte, „după hotărîrea 
Aceluia care face toate după sfatul voii Sale” este numai 
pentru „slava lui Dumnezeu” și are ca scop unirea din nou 
în Christos a tuturor lucrurilor care sînt în ceruri și care 
sînt pe pămînt: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Christos, 
toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pămînt.” Probabil 
că Pavel se referă la despărțirea și golul care s-a stabilit 
între om și Dumnezeire în momentul păcatului originar, 
dar, care a fost învins de Christos pe cruce în calitatea Sa 
de om. 

 
III. 1:13 – 1:20 – DESPRE SALVAREA EFESENILOR 

13-20 Pavel trece acum în biserica din Efes, recunoscîndu-i 
pe aceștia pe care îi numește și sfinți în v.1 ca fiind niște 
buni creștini care și-au pus încrederea în Evanghelie și au 
crezut în El, fiind „pecetluiți cu Duhul Sfînt”. Nu este de 
mirare că Pavel îi numește sfinți pe acești creștini întrucît 
spune despre ei că „nu încetează să aducă mulțumiri în 
rugăciunile lui” de cînd a auzit despre „credința în Domnul 
Isus care este în ei și despre dragostea lor pentru toți sfinții” 
Iarăși, pentru că simte nevoia să se explice, apostolul 
ilustrează Duhul Sfînt ca fiind o arvună, adică ceva dat să 
mențină ca o garanție lucrarea ce s-a făcut. Este vorba 
despre lucrarea Domnului Christos, prin care credincioșii 
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au fost cîștigați pentru Dumnezeu, și, care, iată, este 
garantată prin Duhul Sfînt. 

 
IV. 1:20 – 1:23 – DESPRE SLUJBA LUI CHRISTOS 

20-23 Ultima parte a capitolului reprezintă o pledoarie 
pentru Domnul Christos, pentru lucrarea lui și mărirea 
lui. Pavel spune că prin înviere, Dumnezeu L-a pus pe 
Christos să șadă la dreapta Lui, adică să aibă puterea 
absolută, iar aceasta nu numai în veacul acesta ci și în 
veacul viitor. Domnul nostru este recunoscut aici ca fiind 
Cel care are toate sub stăpînire și care are ca trup Biserica 
Lui universală, fiind „plinătatea lui care plinește totul în 
toți”. 
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44.	
EFESENI	2	

 

 
 
 

 
I. 2:1 – 2:3 – STAREA OMULUI ÎNAINTE DE 

MÎNTUIRE 
 
1-3 Apostolul Pavel vorbește aici despre ceea ce noi 

numim starea păcătoasă a omului înainte de mîntuire. 
Starea păcătoasă nu poate să fie mai rea decît este la 
naștere, așa că Pavel ne spune aici că noi am fost toți, fără 
deosebire, guvernați de mersul lumii acesteia și de 
domnul puterii văzduhului. Iată că această păcătoșenie a 
noastră apostolul o numește moarte căci păcatul poate 
aduce numai această din urmă consecință, indiferent de 
gravitatea pe care noi i-o alocăm sau indiferent de cum 
ne raportăm noi la el. Lumea aceasta nu poate să fie decît 
păcătoasă, căci apostolul numește mersul lumii acesteia 
moarte, adică păcat, și nu pace sau salvare. Noi nu putem 
să găsim salvarea în această lume, căci ea este sub 
influența duhului lumii, între care noi toți eram odinioară 
în poftele firii noastre pămîntești. Comparația pe care o 
face aici apostolul este relevantă din punct de vedere al 
salvării omului. Căci din fire noi sîntem copii ai mîniei, 
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adică fără să existe nicio formă de educație sau înainte 
chiar să fim conștienți, sîntem guvernați de mînie, adică 
de acel păcat originar care se află în fiecare dintre noi. 
Pavel vrea prin aceste versete să ne amintească de starea 
noastră înainte să primim salvarea în Dumnezeu despre 
care ne va vorbi în continuare. 

 
II. 2:4 – 2:13 – FELUL ÎN CARE LUCREAZĂ MÎNTUIREA 

LUI DUMNEZEU 
 

4 – 13 „măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la 
viață împreună cu Christos” adică, aflîndu-ne noi în starea 
aceea de morți în păcat, și fiind în totalitate sub influența 
duhului veacului acestuia, El ne-a adus la viață, adică ne-
a înviat odată cu jertfa și învierea lui Christos din 
mormînt. Toate acestea prin îndurarea lui Dumnezeu și 
„pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit”. Harul pe care 
ni-l face Dumnezeu prin aceea că putem să ședem cu 
Christos „în locurile cerești” El, adică Dumnezeu, ni-l face 
fără ca noi să merităm, sau fără ca noi să ne putem 
îndreptăți cumva înaintea Tatălui și să pretindem că 
obținem mîntuirea noastră prin faptele noastre cele bune. 
Chiar apostolul spune că „prin har sîntem mîntuiți”, și prin 
credință. S-ar putea să spui: aș putea să cred oricînd sau e 
alegerea mea personală să cred sau să nu cred, dar tocmai 
pentru a stinge astfel de controverse, Pavel stabilește 
foarte clar: chiar și credința care pare să ne aparțină nouă 
este darul lui Dumnezeu, pentru ca mîntuirea să nu se 
poată obține prin fapte, căci în felul acesta oamenii s-ar 
lăuda cu cele pe care le consideră ei bune. Problema e că 
nicio faptă pe care noi am face-o să pară bună, ea nu este 
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socotită bună înaintea lui Dumnezeu pînă cînd El prin 
harul Său, care este un dar, o socotește ca fiind bună, căci 
El deja ne-a mîntuit cînd acestea ni se socotesc astfel. 
Apropierea aceasta spre mîntuire se face în sîngele lui 
Christos, căci acesta este singurul sînge în care cei mulți 
au primit eliberarea. 

„faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte, ca să umblăm în ele” – prin acestea apostolul ne 
spune că indiferent ce fapte am considera noi bune, ele 
nu sînt bune decît în măsura în care acestea ne sînt 
pregătite de Dumnezeu să umblăm în ele, adică pregătite 
în Christos și datorită faptului că sîntem „lucrarea Lui și 
am fost zidiți în Christos Isus”. 

 
III. 2:14 – 2:18 – UNELE CONSECINȚE ALE MÎNTUIRII 

 
14-18  Prin această mîntuire, har ce ne-a scos din starea 

anterioară, aceea de mort în păcat și sub imperiul duhului 
acestui veac, noi am căpătat, înțelegere, unificare, 
împăcare și salvare tuturor celor „care erau departe și pace 
celor ce erau aproape”. Această mîntuire nu mai este oferită 
ca dar unui singur popor, ci chiar tuturor neamurilor, căci 
prin El, spune apostolul, avem intrare toți la Dumnezeu 
într-un singur Duh, adică în Duhul Sfînt care cercetează, 
transformă și regenerează sufletul omului. 

 
IV. 2:19 – 2:22 – DREPTUL CELOR MÎNTUIȚI 

 
19-22 Acum, Dumnezeu nu ne mai socotește ca fiind robi 

ai Lui, ci ne privește ca pe niște fii și cetățeni cu sfinții, 
oameni din casa lui Dumnezeu”. Priviți cît de minunat este 
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Dumnezeu, și cîtă laudă și mărire merită El pentru harul 
pe care ni l-a făcut, că din morți în păcat cum eram și cum 
am fi fost dacă El nu ne-ar fi pregătit fapte bune ca noi să 
umblăm în ele și dacă nu ne-ar fi dat credința necesară să 
credem în El, ne-a făcut cetățeni ai cerului, alcătuind „un 
locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul” adică un trup invizibil 
cu consecințe pe plan spiritual, toate acestea în 
Dumnezeu. 
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45.	
EFESENI	3	

 

 
 
 

 
I. 3:1 – 3:5 – DUMNEZEU I SE DESCOPERĂ LUI PAVEL 

 
1-5 În aceste prime versete ale capitolului 3 apostolul 

Pavel oferă o garanție a lucrării sale apostolice dar și a 
celor scrise de el, întrucît, în primul rînd, arată starea lui 
actuală „întemnițatul lui Isus Christos pentru Neamuri” și 
mai apoi starea ce nu se schimbă niciodată, adică 
descoperirea dumnezeiască pe care Tatăl i-a făcut-o și 
despre care el a scris. „prin descoperire dumnezeiască am luat 
cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține 
cuvinte”. Probabil că apostolul se referă la taina mîntuirii 
neamurilor, la fel cum se poate referi și la toate celelalte 
învățături pe care le-a prezentat în primele două capitole. 
Cert este că el le numește pe toate acestea taine, așa că și 
noi ar trebui să ne raportăm la ele tot în felul acesta, 
evitînd să le luăm cu ușurătate și să le considerăm lucruri 
de apucat și normale. Pavel recunoaște, fără mîndrie, că 
ceea ce a fost ascuns timp de veacuri, adică modul în care 
vor fi mîntuite neamurile și ce înseamnă mîntuirea, i-a 
fost descoperită lui, și nu numai, ci tuturor „sfinților 
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apostoli și proroci ai lui Christos prin Duhul” Tot el spune în 
altă parte că întreaga Scriptură este insuflată de Duhul, 
adică Duhul descoperă scriitorului ce să scrie, iar acesta 
scrie taine ascunse și care n-au „fost făcute de cunoscut fiilor 
oamenilor în celelalte veacuri”. 

 
II. 3:6 – 3:13 – DESPRE MÎNTUIREA NEAMURILOR 

 
6 – 13 Pavel trece acum și face lucrurile mai clare decît erau 

înainte, așa că afirmă răspicat „Neamurile sînt împreună 
moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau 
parte cu noi la aceeași făgăduință în Christos Isus, prin 
Evanghelia aceea”. Acei „noi” despre care apostolul 
vorbește sînt evreii, astfel că el spune că împreună cu 
evreii noi sîntem mîntuiți, într-o salvare pe care 
Dumnezeu a gîndit-o numai pentru poporul Israel, dar 
pe care acum, prin sîngele lui Christos și harul lui 
Dumnezeu, o putem accesa și noi prin credință, iar nu 
prin fapte. Această taină, pe care poate o luăm cu prea 
mare ușurătate, el spune că a fost „ascunsă din veacuri de 
Dumnezeu care a făcut toate lucrurile”, și care le cunoaște pe 
toate căci El este atotcunoscător. Chiar dacă este o taină, 
Pavel ne asigură că avem acces la ea, deci ne putem 
apropia de Dumnezeu „cu încredere”, deci nu cu sfială, 
adică nu cu teama pe care o simțea poporul Israel în 
perioada Legii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne 
apropiem cu respect. Căci această încredere nu este legată 
de faptul că noi ne-am putea raporta la Dumnezeu 
oricum și oricînd, ci doar că avem acces la El și cu 
încrederea că El poate să ne schimbe El poate cu adevărat 
să facă lucrul acesta. Toate lucrurile acestea, însă, „după 
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planul veșnic pe care l-a făcut Christos Isus, Domnul nostru” 
căci nimic din ceea ce se întîmplă nu se întîmplă în afara 
planului lui Dumnezeu. 

 
III. 3:14 – 3:19 – CHRISTOS LOCUIEȘTE ÎN CEI 

CREDINCIOȘI 
 

14-19 Accesînd această taină, Pavel spune că Dumnezeu 
locuiește în noi, în inimile noastre, iar aceasta nu prin 
fapte care să ne poată îndreptăți, ci prin credința în Isus, 
credință despre care spune în capitolul 2 că este darul lui 
Dumnezeu și nu vine de la noi. Dragostea este imboldul 
care a stat la baza salvării noastre, generatorul mîntuirii 
noastre și ceea ce a regenerat mințile noastre. Această 
dragoste „care întrece orice cunoștință” și care ne umple de 
„plinătatea lui Dumnezeu” adică ne face plini de ceea ce 
este sfînt și aceasta prin Duhul Sfînt care locuiește în 
fiecare dintre noi. Dumnezeu locuiește acum în inimile 
noastre de neamuri datorită jertfei Divine, datorită tainei 
ascunse de veacuri și datorită dragostei Sale nemărginite, 
căci în planul Lui, iată, am fost incluși și noi, încă din 
veșnicie, chiar dacă abia după mii de ani de existență a 
lumii acesteia, Dumnezeu a decis că este momentul să ne 
descopere toate acestea prin apostoli și prin chiar 
încarnarea Lui pe pămînt. 

 
IV. 3:20 – 3:21 – MĂRIRE LUI DUMNEZEU 

 
20-21 Apostolul Pavel încheie dînd slavă Lui Dumnezeu și 

recunoscînd că El are toată puterea de a lucra în noi și 
poate să ne ducă pe culmi negîndite de mințile noastre, 



       EMANUEL V. DRĂGAN 148 

căci chiar mîntuirea aceasta n-a putut s-o gîndească 
nimeni ca fiind descoperită neamurilor, și, iată, noi 
sîntem dovada clară a faptului că Dumnezeu s-a îndurat 
și de cei care nu au fost Israel. Între acești mîntuiți sîntem 
incluși și noi, căci în aceeași modalitate în care Dumnezeu 
îi vorbea poporului Israel în vechime cu sintagma „din 
neam în neam” tot așa și Pavel, ca să întărească 
descoperirea acestei taine, pecetluiește mîntuirea 
neamurilor „din neam în neam în vecii vecilor”.  
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46.	
EFESENI	4	

 

 
 
 
 

I. 4:1 – 4:4 – INTRODUCERE ÎN TRĂIREA VIEȚII DE 
CREȘTIN  

 
1-4 Apostolul Pavel accentuează încă de la început 

existența bisericii ca un singur trup, fiind o biserică 
universală a credincioșilor creștini, adresîndu-se în 
această epistolă credincioșilor din Efeseni. Nici nu se 
poate altfel, căci același Duh, Sfîntul Duh al lui 
Dumnezeu nu putea să dea naștere la mai multe trupuri 
diferite căci chiar și nădejdea chemării noastre este una 
singură: „ați fost chemați la o singură nădejde a chemării 
voastre”. Pentru că biserica lui Christos făcea primii ei 
pași în istorie, apostolul vede necesare următoarele 
învățături ca un îndreptar de credință pentru frații și 
surorile lui în credință, îndemnîndu-i să se poarte într-un 
chip vrednic de chemarea pe care au primit-o. Căci o chemare 
atît de mare și atît de imposibilă pentru voința 
omenească, căci omul nu poate să conceapă el singur 
mîntuirea, atrage asupra celor salvați responsabilitatea 
unei vieți demne de chemarea cea sfîntă de care li s-a 
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făcut parte. Căci dacă Christos te-a scos dintr-o viață 
mizerabilă și din păcate care ți-au mîncat sufletul, 
demnitatea și înălțimea acestei chemări, El te îndeamnă 
să nu te mai întorci niciodată unde erai, ci să rămîi în 
starea de har pe care chemarea aceea sfîntă și alegerea 
necondiționată a lui Dumnezeu, ți-au făcut-o. Smerenia, 
blîndețea, răbdarea, dragostea, pacea și unirea cu 
Dumnezeu le vedem ca prime calități care trebuie să îl 
caracterizeze pe credinciosul creștin. Căci dacă cel puțin 
acestea nu există, nu mai putem să vorbim despre un 
singur trup și un singur Duh, căci Duhul nu poate să dea 
altele decît acestea 6, fiindcă altfel am vorbi de un alt duh, 
iar acest lucru nu este posibil în dreptul lui Dumnezeu.  

 
II. 4:5 – 4:16 – FELUL ÎN CARE LUCREAZĂ PLANUL LUI 

DUMNEZEU CU CREDINCIOȘII 
 

5 – 16 Unitatea nu se manifestă numai prin caracteristicile 
credincioșilor creștini în individualitatea lor, ci și prin 
unitatea în practicile bisericii. Versetul 5 este, dacă vreți, 
motto-ul creștinismului: „Este un singur Domn, o singură 
credință, un singur botez”. Iată că nimeni care predică mai 
mulți Dumnezei, mai multe credințe și mai multe 
botezuri nu alcătuiește acel trup despre care se spune că 
Duhul îl formează. Ei fie nu sînt credincioși creștini fie 
trebuie să-și revizuiască învățăturile în acord cu 
Scriptura. Căci Dumnezeu nu se poate contrazice, 
fiindcă este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor care este 
mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 
Acești toți sînt, fără îndoială, cei care propovăduiesc un 
singur Domn, o singură credință și un singur botez, 
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acestora Dumnezeu fiindu-le Tată. Responsabilitatea 
acestei învățături Dumnezeu o dă oamenilor, căci felul 
în care lucrează Dumnezeu nu mai este direct, ci 
Dumnezeu lucrează prin mijloace, adică indirect prin 
oameni puși deoparte și cărora li s-a dat autoritatea să 
săvîrșească astfel de lucrări. Astfel că El a dat pe unii 
apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori 
și învățători. Despre primele două știm că au dispărut 
odată cu biserica primară, căci la început Dumnezeu a 
lucrat prin minuni, prin lucruri care nu s-au suit la 
imaginația omului, ca să-și arate puternic lucrarea, 
pentru ca mai apoi, odată pusă la punct mișcarea 
creștină după principiile Bibliei, el se folosește în veacul 
nostru de evangheliști, păstori și învățători, pentru ca 
prin intermediul acestor oameni să-și facă lucrarea. 
Minunile directe ale lui Dumnezeu au încetat, pentru ca 
El să arate minunea și puterea ce rezidă în Evanghelia 
sa pe care a încredințat-o spre propovăduire acestor din 
urmă slujitori. Căci El s-a pogorît în părțile mai de jos ale 
pămîntului pentru ca să ne elibereze și apoi s-a suit sus ca 
să ne garanteze libertatea de robia care ne ținea legați 
din naștere. În felul acesta El s-a făcut om ca noi în toate 
privințele, dar fără păcat, luînd asupra lui ocara și 
nelegiuirea lumii, ștergînd zapisul lumii acesteia și 
dezlegînd legăturile robiei de dragul celor care aveau să 
creadă și deci aveau să fie mîntuiți. Aceasta este 
propovăduirea Evangheliei, iar ea face minuni mai mari 
decît minunile directe din perioada apostolică, căci ea 
nu vindecă numai trupurile, ci vindecă sufletele 
oamenilor de problema ontologică a păcatului. 
Apostolul Pavel insistă mult asupra acestor slujitori și 
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găsește în ei singura modalitate prin care Evanghelia să 
fie propovăduită iar credincioșii creștini să fie feriți să 
mai plutească încoace și încolo, purtați de orice vînt de 
învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în 
mijloacele de amăgire. Căci la fel ca acum, în perioada 
aceea existau mulți speculanți care formulau pretenții 
cu privire la cum ar trebui să trăiască oamenii, căror 
dumnezei să se închine, iar unii dintre ei, mai abili fiind, 
îmbinau creștinismul cu ereziile lor, spre exemplu 
gnosticismul, maniheismul și alte mișcări păgîne și 
eretice. Scopul declarat de apostol aici este creșterea 
într-o maturitate care să ajună la Cel ce este Capul 
Christos. 

 
III. 4:17 – 4:33 – ÎNVĂȚĂTURI DESPRE FELUL DE 

TRĂIRE AL CREȘTINULUI 
 

17-33  Urmînd introducerii, apostolul îndeamnă 
credincioșii să se dezbrace de omul cel vechi care se strică 
după poftele înșelătoare și să se înnoiască în duhul minții 
voastre și să se îmbrace în omul cel nou, făcut după chipul 
lui Dumnezeu. Adică, Pavel ne spune că noi putem, în 
Christos, să revenim la starea anterioară a omului, așa 
cum ar fi trebuit el să fie, căci această reînnoire nu face 
decît să ne apropie și să ne identifice cu Dumnezeu prin 
oglindirea chipului și asemănării Lui în noi. Pentru 
aceasta, el ne dă cîteva învățături scurte, urmînd ca pe 
majoritatea să le trateze în următorul capitol, capitolul 
5. Pavel, deci, ne învață prin Duhul Sfînt următoarele: 
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1. Să ne ferim de deșertăciunea gîndurilor – adică 
să nu mai lăsăm gîndurile noastre să slujească 
celui rău așa cum am făcut pînă acum, căci toate 
acestea vor duce la o minte întunecată care nu va 
mai putea să-L vadă pe Dumnezeu. 
 

2. Să nu ne împietrim inimile – ci să ne lăsăm 
cercetați de Dumnezeu prin Evanghelia Sa. 

 
3. Să ne ferim de desfrînare și lăcomie – căci 

chefurile și desfrînările le facem din lăcomie, 
adică din acea dorință nestăpînită pentru mai 
mult, dorință pe care nu o putem controla fără 
Christos. 

 
4. Să spunem aproapelui nostru adevărul – adică 

să ne lăsăm de minciună, căci Pavel spune că noi 
ne sîntem mădulare unii altora, adică un trup 
format din mai multe organe nu poate să existe 
în minciună. Căci dacă un organ îl minte pe 
celălalt, trupul nu poate să funcționeze și este 
supus eșecului. 

 
5. Mîniați-vă și nu păcătuiți – eu cred că Pavel nu 

îndeamnă aici la o mînie fără păcat, căci aceasta 
este practic imposibilă. Mai degrabă, eu cred că 
Pavel încearcă aici să ne arate că nu se poate să 
ne mîniem pe fratele nostru fără să păcătuim, căci 
chiar Christos spune că cine se mînie pe fratele 
său și cine îl face pe fratele său nebun este demn 
de judecată și de focul gheenei. Tot așa, și Pavel 
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insistă mai departe să ne lăsăm de orice 
amărăciune, iuțime, mînie, strigare, clevetire și 
răutate. Toate acestea din urmă sînt strîns legate 
de mînie, astfel că, întreb eu, cum aș putea să mă 
mînii fără să păcătuiesc, adică fără să strig, fără 
să fiu răutăcios, fără să fiu amar, adică arogant cu 
fratele meu? Iată că nu pot, deci ceea ce mă 
îndeamnă Pavel aici este să nu mă mînii deloc, 
căci în felul acesta aș da prilej diavolului. 

 
6. Să nu mai furăm ci să lucrăm cu mîinile noastre 

- aici, Pavel arată cît de importantă este munca 
individuală a fiecărei persoane. Căci a fura nu 
înseamnă numai a sustrage un bun mobil din 
posesia unei persoane fără drept și fără acordul 
celeilalte persoane, ci poate însemna și a juca la 
jocuri de noroc, care aduc, de fapt, un venit 
nemuncit și care este bazat pe un așa-zis hazard. 
Căci munca o vedem ca fiind importantă în 
Scriptură, căci tot Pavel spune în alt loc că cine 
nu lucrează nici să nu mănînce. 

 
7. Să avem un limbaj dres cu sare – adică să nu se 

găsească nimic nepotrivit ce să iasă din gurile 
noastre. În tot cea ce spunem să fim încredințați 
că ar fi spus și Christos și apostolii. Astfel că 
Pavel ne îndeamnă ca niciun cuvînt stricat să nu 
ne iasă din gură ci mai degrabă unul bun, de 
încurajare și de zidire. 
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În final, apostolul ne spune că ar trebui mai degrabă 
să fim bunii unii cu alții, aplicînd astfel porunca lui 
Dumnezeu de a ne iubi aproapele, miloși, îngrijindu-ne 
de nevoile aproapelui nostru  și să iertăm, căci și 
Christos ne-a iertat nouă greșeala, iar păcatul pe care 
nouă ni l-a iertat Christos este infinit mai mare decît am 
putea noi să iertăm vreodată aproapelui nostru care ne 
greșește. 
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47.	
EFESENI	5	

 

 
 
 

 
I. 5:1 – 5:2 – EXEMPLUL LUI CHRISTOS 

 
1-2 Pavel continuă scrisoarea către Efeseni spunîndu-le 

efesenilor și credincioșilor că ei ar trebui să urmeze 
pilda lui Christos în toate privințele. Căci, ca Unul demn 
de urmat, El trebuie să constituie exemplul principal al 
credincioșilor creștini, imitarea lui Christos trebuind să 
devină un stil de viață pentru toți credincioșii. La fel 
cum El ne-a iubit pe noi necondiționat, și ne iubește 
indiferent că uneori greșim datorită naturii noastre 
păcătoase, tot așa trebuie ca și noi să îi iubim pe cei din 
jurul nostru și pe aproapele nostru care de multe ori 
greșește față de noi. El a fost pentru noi o jertfă, tot astfel 
și noi să ne jertfim, adică să renunțăm la ceea ce 
înseamnă propriile noastre persoane de dragul lui 
Dumnezeu și pentru acceptarea și iertarea aproapelui 
nostru. 

 
II. 5:3 – 5:20 – FELUL DE VIEȚUIRE AL 

CREDINCIOSULUI CREȘTIN 
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3 – 20 Continuînd cele începute în capitolul 4, Pavel 

suplimentează lista cu principiile care ar trebui să 
guverneze viața unui credincios creștin. El dă 
importante învățături în acest capitol, temelii ale 
creștinului în lupta cu viața și cu lumea care este rea și 
care prin orice lucru dorește să creeze un prilej de a 
păcătui. Astfel, apostolul enumeră 10 principii: 
 

1. Să ne ferim de curvie – eu cred că aici el nu s-a 
referit numai la curvia trupească, ci și la curvia 
spirituală. Căci despre acest fel de curvie vedem 
că vorbește de multe ori Scriptura, spunînd că 
oamenii au curvit cu zei, adică s-au lepădat de 
singurul Dumnezeu adevărat și au flirtat cu alți 
dumnezei care nu pot să aducă decît pierzare. 
Totuși, aici este vorba și de acea curvie în trup, 
adică a-ți lăsa nevasta ori a-ți lăsa soțul pentru o 
altă persoană. Un credincios creștin trebuie să se 
ferească de așa ceva, căci curvia este unul dintre 
cele mai descalificante păcate pe care le poate 
săvîrși.  

 
2. Să nu fim lacomi după avere – aceasta pentru că 

ne-am înscrie într-o cursă pe care este imposibil 
să o cîștigăm. Căci nu este posibil să slujim la doi 
stăpîni, căci inima noastră ori va iubi pe unul ori 
va urî pe celălalt. Nu putem să ne iubim și banii 
și să-l iubim și pe Dumnezeu, fiindcă nu se 
cuvine o astfel de atitudine unor sfinți. Căci chiar 
din cuvintele lui Christos luăm această 
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învățătură. El spune că unde este comoara 
noastră acolo este și inima noastră, iar această 
inimă nu poate să fie împărțită. Să nu fim deci 
lacomi după avere. 

 
3. Să ne ferim gurile de cuvinte porcoase sau 

vorbe nechibzuite ori glume proaste – aici 
apostolul nu se referă numai la înjurături și 
blesteme, ci eu cred că se referă la orice fel de 
cuvînt necuviincios pe care l-am putea scoate din 
gură indiferent de context. Sînt mulți așa-ziși 
predicatori astăzi care în loc să vorbească cu 
cîntări și psalmi ori cu versete biblice de 
încurajare sau de mustrare, predică o evanghelie 
a glumelor, luînd în rîs numele lui Christos. Nu 
spun că acești oameni nu ar fi sinceri în lucrarea 
pe care o fac, dar nu poți să glumești folosindu-
te de numele lui Christos și nu poți să aplici 
lucrurile sfinte unor născociri omenești care să 
stîrnească rîsul. Feriți-vă așadar gurile voastre de 
orice fel de cuvînt rău, și nu numai, de orice fel 
de apropos bătut la adresa lui Dumnezeu prin care 
să urmăriți să descrețiți frunțile oamenilor dar 
mai ales ale tinerilor. Tinerii și copiii nu au 
nevoie de glume ca să îl cunoască pe Dumnezeu, 
ci de predicare autentică a Evangheliei, căci 
numai aceasta este schimbătoare de vieți. 

 
4. Să nu ne lăsăm înșelați de vorbele oamenilor – 

Sîntem îndemnați să cercetăm toate lucrurile prin 
filtrul Scripturii, și să nu cădem în greșeala de a 
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ne încrede în oamenii care prezintă lucrurile 
astfel încît să gîdile urechile noastre, căci despre 
astfel de oameni am fost avertizați încă de la 
început. Singura autoritate ultimă a ceea ce 
punem în aplicare în viața noastră și a ceea ce 
credem trebuie să fie Scriptura. 

 
5. Să nu ne întovărășim cu oameni care nu sînt ai 

lui Dumnezeu – aceasta înseamnă că prietenii pe 
care odată îi aveam și cu care obișnuiam să facem 
toate acele lucruri despre care Pavel spune căci e 
rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns (v. 12) 
trebuie să dispară din cercul de oameni cu care 
ne înconjurăm. Asta nu înseamnă că trebuie să îi 
considerăm ca niște păgîni, căci și în ei există 
potențialul unor oameni ai lui Christos, prin 
simplul fapt că există, deci trebuie să fim un 
exemplu viu pentru ei, dar să nu ne mai 
întovărășim cu ei la lucruri nepotrivite. 

 
6. Să nu luăm parte la lucrările neroditoare ale 

întunericului ba mai de grabă să le osîndim – eu 
cred că acest principiu se leagă indisolubil de cel 
anterior, căci a lua parte la lucrările neroditoare 
ale întunericului se poate face numai într-un 
cadru al unor oameni care nu sînt ai lui 
Dumnezeu. Aceste lucrări sînt numite pe drept 
neroditoare, căci ele mai degrabă aduc irosirea 
vieții și pierderea timpului, decît cîștig, pace și 
salvare din păcat. Trebuie să osîndim și să 
condamnăm aceste lucrări ale întunericului prin 
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autoritatea pe care o avem din partea lui 
Dumnezeu, acestea într-un duh de pace și plin de 
înțelepciune. Nu sîntem încurajați la ceartă, dar 
sîntem încurajați la a da pe față tertipurile celui 
rău, salvînd astfel conștiințele altor oameni de la 
vicleșugul lui. 

 
7. Să umblăm ca niște înțelepți – adică să ne 

caracterizeze dorința de a fi înțelepți în sensul 
Evangheliei lui Christos, evitînd să pierdem timp 
cu lucrurile trecătoare ale lumii acesteia, căci ele 
nu aduc niciun cîștig, ci mai degrabă aduc 
pierzare. 

 
8. Să nu ne îmbătăm de vin, fiindcă este 

destrăbălare – aici apostolul nu interzice 
consumul de vin, căci dacă ar fi vrut să spună una 
ca asta ar fi spus-o clar și explicit. Pavel vorbește 
de acea îmbuibare caracteristică omului antic dar 
și a omului secular. Căci vinul este lăsat de 
Dumnezeu pentru trupul omului la fel cum toate 
fructele și legumele sînt lăsate pentru a sluji 
drept hrană. Să nu scoatem, așadar, un verset din 
contextul lui, și să ne ferim de beție mai degrabă 
de un pahar de vin care poate sluji trupului 
nostru cu beneficii extraordinare. 

 
9. Să avem întotdeauna cuvinte de încurajare – 

acestea în schimbul cuvintelor hulitoare și a 
glumelor proaste. Cuvintele de încurajare 
reflectă dragostea noastră pentru cei din jurul 
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nostru care ar trebui zidită pe aceeași temelie a 
dragostei lui Dumnezeu prin aceea că El și-a 
trimis Unul născut, singur Fiu din veșnicie ca să 
ne elibereze de sub robia păcatului. 

 
10. Să-i mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna 

pentru toate lucrurile – atitudinea de mulțumire 
nu doar că este cea mai importantă dintre toate, 
dar în aceasta rezidă toate preceptele lui 
Dumnezeu. Căci mulțumind lui Dumnezeu 
pentru viață, nu vei putea să te întovărășești la 
rău, căci știi că în felul acesta nu vei mai avea 
viața. În mulțumire se află mila și recunoștința, 
în mulțumire se află toate poruncile lui 
Dumnezeu, cum în dragoste ele sînt aduse în 
sfera practică a vieții credinciosului creștin. 

 
III. 5:21 – 5:33 – ASEMĂNAREA DINTRE CONDUCEREA 

FAMILIALĂ ȘI CONDUCEREA BISERICII 
 

21-33  În ultima parte a capitolului apostolul tratează 
problema conducerii bisericii dar și a familiei. 
Responsabilitatea pe care o dă Pavel bărbatului în 
familie este similară cu ceea ce face Christos în calitatea 
Sa de cap al bisericii. Bărbatul este cap al femeii în sensul 
în care el este responsabil cu direcția pe care o dă 
familiei sale, însă aceasta direcție nu trebuie luată ca un 
autoritarianism dus la extremă. Căci, așa cum am spus, 
bărbatul este comparat cu Christos, iar modul în care 
Christos își conduce biserica ar trebui să fie și modul în 
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care bărbatul își conduce familia. Căci toate lucrurile în 
care femeile trebuie să fie supuse bărbaților sînt aceleași 
lucruri în care și biserica trebuie să fie supusă lui 
Christos, iar unele dintre acele lucruri Pavel deja le-a 
amintit în capitolul anterior și în acest capitol 5. Scopul 
lui Christos cu Biserica este ca El să o înfățișeze înaintea 
Tatălui curată, și în același fel și scopul bărbatului ar 
trebui să fie să se îngrijească de viața femeilor lor pentru 
ca ele să se apropie de Dumnezeu în ascultare și 
reverență. Femeia trebuie să asculte în Domnul de 
bărbatul ei cu încrederea pe care o are și biserica în 
Christos în ceea ce privește direcția pe care acesta o 
trasează ei. Căci nimeni nu și-a urît vreodată trupul lui, ci 
îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Christos Biserica – prin 
aceasta apostolul spune că femeia de lîngă bărbat 
devine același trup cu bărbatul ei, trup ce trebuie îngrijit 
asemeni cum Christos are grijă de biserică. Încolo fiecare 
din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă 
de bărbat. – după cum și biserica se teme de Christos, și 
urmărește constant să-i facă voia pe care o vede ca fiind 
voia lui Dumnezeu, tot așa și femeia ar trebui să 
privească cu ascultare și temere la ceea ce Christos 
Dumnezeu transmite prin bărbatul de lîngă ea, cu 
încrederea că ceea ce acest bărbat spune vine din partea 
lui Dumnezeu și că acesta urmărește înfățișarea femeii 
curată și fără pată la judecată. 
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48.	
EFESENI	6	

 

 
 
 

 
I. 6:1 – 6:4 – DESPRE RELAȚIA DINTRE COPII ȘI 

PĂRINȚI  
 
1-4 Dacă a vorbit la modul general pentru toți 

credincioșii bisericii din Efes dar și pentru cei care 
alcătuiesc trupul lui Christos în biserica universală, 
apostolul Pavel devine aici mai specific în abordarea sa 
și tratează relația dintre părinți și copii. El îi îndeamnă 
corect pe aceștia să fie ascultători de părinții lor, dar nu 
cu orice fel de ascultare. Căci aici apostolul vorbește de 
o ascultare în Domnul pe care ar trebui să o înțelegem, 
noi, cititorii epistolei, ca acea ascultare ce se leagă de 
toate învățăturile pe care el le-a dat credincioșilor pînă 
acum. Astfel că responsabilitatea părinților este să-și 
crească părinții în ascultare de puterea evangheliei și 
propovăduirii Cuvîntului lui Dumnezeu, iar copiii sînt 
datori să asculte de părinții lor trecînd sfaturile și 
poruncile pe care aceștia li le-ar putea da prin filtrul 
Sfintei Scripturi. Aceasta înseamnă că, la rîndul lor, 
copiii, indiferent de vîrsta lor, și aici mă refer și la adulții 
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care au părinți în viață, trebuie să cerceteze Scripturile 
și să vadă ce anume din ce spun părinții lor este în acord 
cu Scriptura și ce nu. Și părinților, Pavel le spune să nu-
i ispitească pe copiii lor să facă răul, ci în toate să se 
îngrijească de creșterea lor în ascultare, în mustrare și în 
învățătura Domnului. 

 
II. 6:5 – 6:10 – DESPRE RELAȚIA DINTRE ROBI ȘI 

STĂPÎNI 
 

5 – 10 Eu cred că robii și stăpînii din această parte a 
capitolului 6 nu-și mai găsesc echivalentul direct în 
societatea zilelor noastre, cel puțin nu în majoritatea 
societății, dar cred că cele stabilite aici de Pavel pentru 
credincioșii creștini pot fi trecute foarte corect în relația 
dintre angajat și angajator. Angajaților Pavel le spune să 
fie supuși angajatorilor nu numai atunci cînd sînt sub 
ochii lor, ca și cum ar încerca să-i înșele ori să îi mintă, 
ci întotdeauna, ca dovadă de loialitate. „Slujiți-le cu 
bucurie ca Domnului” – poate că acesta este cel mai 
semnificativ verset care să rezume această secțiune, căci 
atunci cînd facem lucrurile de dragul lui Dumnezeu nu 
ne permitem să le facem numai pe jumătate ori să ne 
urmărim nouă cîștigul. Angajatorilor, apostolul le 
spune să se poarte cuviincios cu angajații, ferindu-se de 
orice fel de amenințări, căci aceste amenințări nu fac 
decît ca ei să-și ia răsplata de la Stăpînul lor care este în 
ceruri și care veghează la toate lucrurile. Înaintea lui 
Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, deci, în 
același fel, trebuie să se comporte orice angajator cu 
angajații lui, căci dacă pe unii îi tratează mai bine pentru 
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un motiv sau altul, nu dă dovadă de iubire față de 
aproape dar nici nu își înțelege puterea limitată pe care 
Dumnezeu, în vreun fel sau altul, i-a dat-o prin aceea că 
are în subordinea lui alți oameni. Această putere trebuie 
folosită în conformitate cu învățătura Scripturii. 

 
III. 6:11 – 6:17 – DESPRE ARMĂTURA LUI DUMNEZEU 

 
11-17 Această parte scoate în evidență calitățile lirice ale 

lui Pavel, căci esteticul pe care el îl formulează aici arată 
pasiunea scrierii lui și modalitatea extraordinară în care 
acest om al lui Dumnezeu se raporta la credință. El ne 
spune pentru început că lupta pe care o avem noi de dus 
nu este împotriva oamenilor, căci această luptă, dacă ar 
fi să existe, s-ar putea rezolva într-o formă sau alta, dar 
majoritatea luptelor noastre sînt spirituale. Căci 
domniile și stăpînirile întunericului ne pîndesc 
întotdeauna cu scopul de a ne doborî și de a ne face să 
cădem din nou și din nou în locul de unde ne-a scos 
Christos prin jertfa sa. Avem nevoie pentru a învinge 
aceste forțe ale celui rău de armătura lui Dumnezeu care 
se prezintă astfel: 
 

1. Platoșa neprihănirii 
2. Mijlocul încins cu adevărul 
3. Picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei 
4. Scutul credinței 
5. Coiful mîntuirii 
6. Sabia Duhului 
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Eu cred că acestea sînt, toate, calități pe care un 
credincios creștin trebuie să le aibă și deci să 
caracterizeze viața lui. Un astfel de om trebuie să fie un 
om neprihănit, care să urmărească întotdeauna să facă 
binele, să-l privească pe Christos ca adevăr suprem și să 
urmărească să meargă în adevăr, să aibă rîvnă pentru 
propovăduirea Evangheliei, să aibă o credință puternică 
ce a oferit mîntuirea salvatoare și să se folosească de 
Cuvîntul lui Dumnezeu ca de o sabie a Duhului Sfînt 
care l-a inspirat, căci prin intermediul Cuvîntului lui 
Dumnezeu credinciosul creștin se poate lupta împotriva 
celui rău.  

 
IV. 6:18 – 6:24 – ÎNDEMNURI FINALE 

 
18-24 Apostolul încheie cu aspecte legate de viața lui și de 

chinul în care se află în închisoare dar nu ezită să îi 
îndemne pe credincioși că rugăciunea este cea care are 
putere. În orice vreme, oriunde și oricum, îndemnîndu-
i chiar să se roage pentru el care se află în suferință. 
Salutul său nu poate fi comentat sub nicio formă, așa că 
îl vom reda întocmai: Pace fraților, și dragoste împreună cu 
credința, din partea lui Dumnezeu Tatăl, și din partea 
Domnului Isus Christos! Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe 
Domnul nostru Isus Christos în curăție. Amin! 
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49.	
NU	MAI	AU	VIN!	

 

 
 

(3) Cînd s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: Nu mai au vin. (...) 
(5) Mama lui a zis slugilor: Să faceți orice vă va zice. – Ioan 2:3, 5 

 
 Privește la Maria, mama Domnului nostru! Cîtă încredere 
avea ea în El încă înainte să-și fi început lucrarea de propovăduire 
și încă înainte să fi făcut vreo minune. Căci aici, Isus se află în Cana 
din Galileea și urmează să prefacă apa în vin, dar cine s-ar fi 
așteptat la una ca asta? Căci nimeni de acolo nu-L cunoștea, dar 
mama Lui, care era cea mai aproape de El, știa cine este. Încrederea 
pe care o arată Maria față de Fiul său este demnă de laudă. Căci nu 
doar că vine direct la El cu problema ce s-a ivit, dar îi și informează 
pe ceilalți că El are putere să facă ceva, deci să asculte de El în orice 
lucru îl va zice. Nu sîntem noi oare la fel de apropiați de Domnul 
nostru? Căci prin moartea Lui, El s-a făcut una cu noi prin aceea că 
a devenit om și deci a fost supus tuturor lucrurilor la care sîntem 
supuși și noi aici pe pămînt. Cît de aproape e Domnul nostru de 
noi! Trebuie numai să îndrăznim, cu teamă și înțelepciune, la 
Dumnezeu care nu este depășit de nicio situație. Ești prigonit? 
Descurajat? Trist? Spune și tu cum a spus Maria: Nu mai au vin! , 
„Doamne sînt trist!”. Nu complica situația, nu face din problema ta 
o problemă a lui Dumnezeu și nu te raporta la El ca la un străin, 
căci mai înainte de toate este Dumnezeu iar apoi este Tatăl nostru 
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din ceruri. Un Tată știe ce este bun pentru copiii Lui și niciodată nu 
se îngrijește decît de bunăstarea lor și de protejarea acestora. Nu 
lungii lucrurile, să nu crezi că El nu știe ce nevoi ai, dar nu este 
suficient doar atît! Tu trebuie să faci orice îți va cere, căci tot El 
spune: 
 

(...) sînteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu 
 – Ioan 15:14 

 
 Avem, deci, harul să fim numiți prieteni ai Domnului Isus, 
însă supunerea este principalul lucru care ne dă această 
posibilitate. Căci atunci cînd Maria i-a spus Nu mai au vin, cu niciun 
chip nu i-a spus aceasta pentru ca mai apoi să nu fie dispusă să facă 
tot ce i se va spune ca El să rezolve problema. De aceea spune 
slugilor să-i fie ascultători în orice, căci mijloacele prin care 
Christos face minunea nu sînt comune, deci ar fi putut, și au născut 
poate, îndoială în rîndul slujitorilor. Căci dacă este vorba de vin și 
El le spune să aducă apă, cu siguranță s-au îndoit în sinea lor de 
puterea Acestui Om, pe care ei nu îl cunoșteau, dar fiindcă aveau 
încredințarea din partea mamei Lui că se cere orice ca El să facă 
minunea, au ascultat tot ceea ce Domnul nostru le-a spus să facă. 
În acest fel poate Christos să lucreze în viețile noastre, prin mijloace 
care la prima vedere par lipsite de putere ori chiar absurde. Să 
ținem minte, Dumnezeu nu lucrează în viețile noastre prin mijloace 
pe care le-am folosi noi dacă am avea puțin mai multă putere decît 
avem acum, ci întotdeauna Dumnezeu își face împlinită Voia cu 
noi prin mijloace negîndite și neimaginate de mințile noastre, ca să 
dea o dovadă clară că nu în mijloace rezidă puterea, ci în Acela 
care lucrează prin ele. 
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50.	
CINE	NE-A	DAT	VIAȚA?	

 

 
 
 
 

În adevăr, după cum Tatăl înviază morții, și le dă viață, tot așa și Fiul dă 
viață cui vrea. – Ioan 5:21 

 
 Privește, dragul meu, la Fiul lui Dumnezeu, Christos Isus 
care ți-a dat viața! Căci sînt mulți în zilele noastre care formulează 
numeroase pretenții despre felul în care și-au cîștigat ei înșiși 
mîntuirea, reducîndu-l pe Dumnezeu la o parte contractuală ce 
așteaptă răspunsul nostru ori la un Dumnezeu insistent și excesiv 
de bun, ca și cum noi am fi cei ce ne decidem veșnicia ori ca și cum 
Dumnezeu s-ar ruga de om pentru ca acesta să primească salvarea.  

Veșnicia ta e decisă prietenul meu! Căci atunci cînd Adam a 
păcătuit în Eden, chiar atunci, la începutul omenirii, toată soarta 
lumii a fost decisă! Căci care poate fi aceasta decît moartea veșnică! 
Vrei să-mi spui că nu e așa? Dar atunci de ce mor cei din jurul tău? 
Oare nu fiindcă au păcătuit, iar plata păcatului este moartea? Căci 
după cum în vechime pentru fiecare păcat săvîrșit erau sacrificate 
animale, tot astfel, și păcatul tău necesită o moarte, iar moartea 
aceea este moartea cu care tu vei părăsi lumea aceasta! Grăbește-te 
spre Cel ce poate să îți dea viața, iar moartea nu va mai reprezenta 
pentru tine nimic! Căci dacă primești viața pe care ți-o dă Christos, 
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moartea nu e nimic mai mult decît o tresărire pînă la viața veșnică! 
Dar, poți tu să-l primești pe Dumnezeu?  

Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața! – Ioan 5:40 
 

 Tu nu vrei să crezi! Căci lucrurile pe care ți le spun ți se par 
o nebunie și o pierdere de vreme... și totuși eu te îndemn din toată 
inima: Hai la Christos! Înțelege că moartea te paște, iar pe tine 
moartea nu te va duce spre viață veșnică, ci spre osîndă veșnică, 
spre chin veșnic, acolo unde viermele nu moare și focul nu se stinge! 
Grăbește-te și nu fii unul care nu crede! Căci promisiunea Fiului lui 
Dumnezeu rămîne în picioare:  
 

(...) pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară – Ioan 6:37 
 
 Iată ce posibilitate ți-a pus El înainte! Să vii la viață și să 
primești viața! Căci – „voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul, și 
crede în El, să aibă viața veșnică. (Ioan 6:40) – iar această Voie a lui 
Dumnezeu este Sfîntă și desăvîrșită, căci nu-și dorește El oare să-i 
salveze de la moarte pe cei ce s-au dus singuri să o descopere și pe 
cei care au fost ispitiți să creadă că în felul acesta vor fi niște 
dumnezei (Adam și Eva)? 

 
Dar v-am spus că M-ați și văzut și tot nu credeți. – Ioan 6:36 

 
 Și totuși, sînt mulți acei ce vor auzi cuvintele acestea rostite 
prin gura mea sau a altor oameni ai lui Dumnezeu și totuși nu vor 
fi cercetați, nu vor fi atinși și vor continua să mărșăluiască pe 
drumul larg ce duce la nenorocire. 
 

Dar sînt unii din voi care nu cred (...)  - Ioan 6:64 
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 Căci credința, alături de harul și posibilitatea ce ne-a fost 
dată să avem acces la Dumnezeu prin Isus Christos, sînt date de 
Dumnezeu care se îndură de cine vrea și pedepsește pe cine vrea. 
Strigă către cer, Doamne ai milă de mine păcătosul și primește-mă în 
odihna ta, căci viața pe care o caut n-am s-o găsesc pe acest pămînt, căci 
numai Tu ești viața și numai sîngele Fiului Tău cel Sfînt îmi poate răcori 
sufletul! Trebuie să crezi în El, și-atunci cînd vei putea striga în gura 
mare: Cred! Cred!, și vei crede, atunci vei știi că Dumnezeu te-a 
ales la mîntuire. Căci este cu neputință să crezi dacă Dumnezeu nu 
te-a dat Fiului și dacă Fiul nu te-a chemat prin Duhul Sfînt și dacă 
Duhul Sfînt nu ți-a atins inima. 

 
Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu 

i-a fost dat de Tatăl Meu. – Ioan 6:65 
 

 Iată ce plan glorios, și cîtă dreptate în Dumnezeu. Căci, fără 
a ține cont de așa-zisele noastre merite, Dumnezeu, în mod 
necondiționat și transparent, alege la mîntuire, adică la salvare din 
chinul veșnic al morții, un număr de oameni! Crede în Isus 
Christos, și intră și tu în rîndul acestora care îi aduc laude în fiecare 
zi și care neîncetat îi recunosc puterea! 
 

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie (...) 
– Ioan 7:38 
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51.	
FII	ONEST	ÎN	PREDICAREA	

EVANGHELIEI	
 

 
 
 

(...) Niciodată nu a vorbit vreun om ca omul acesta. – Ioan 7:46 
 

 Atunci cînd îți trăiești viața în fiecare zi alături de cei dragi 
ai tăi, de cei de la locul de muncă dar și lîngă prietenii tăi, pot spune 
ei aceste cuvinte pe care le-au spus aprozii fariseilor despre Isus 
Christos? Oare pot ei să spună cu atîta uimire despre tine că ești un 
om prin care vorbește Dumnezeu și care arată clar faptul că a 
primit mîntuirea și salvarea de la păcat? Ori ei de fapt se miră de 
limbajul tău murdar mai degrabă decît de puritatea și bunătatea 
ta? Dragul meu, uită-te la Christos și privește la drama vieții Lui 
trăită pe pămînt. 

Cît de mult a fost prigonit, cît de mult a fost batjocorit și cît 
de mult a fost desconsiderat chiar de frații Lui, de ucenicii Lui, de 
învățații vremii aceleia, care vedeau că El este cel mai învățat dintre 
toți, și totuși nu a renunțat niciodată. Gura Lui nu a rostit blestem, 
gura Lui nu a rostit cuvinte ușoare și nici nu a făcut glume proaste 
ca să își descrețească fruntea. El nu a ironizat pe nimeni pentru a-l 
distruge, ci întotdeauna a urmărit să cîștige sufletele oamenilor 
prin propovăduirea Evangheliei. Problema cu noi astăzi este că nu 
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urmărim să cîștigăm sufletele oamenilor cu atîta putere cum o făcea 
Isus Christos, și de aceea oamenii rămîn reci la toate cuvintele pe 
care li le spunem. Privim la ei cu pretenția că îi iubim, dar știm în 
sinea noastră că sufletele lor vor merge în iad. Credincioși creștini, 
să nu fim ignoranți! Strigă în gura mare! Fii deranjant, arată-te 
interesat în totalitate de viețile oamenilor, și nu abandona pe 
nimeni imediat ce vezi cea mai mică schimbare spre bine în viața 
lor! Vorbește cu putere, dragul meu, căci lucrarea la care ești 
chemat nu este a ta, ci este lucrarea Duhului Sfînt care face minuni 
independent de slăbiciunile tale, de greșelile tale în exprimare ori 
de prea puținele detalii sofisticate pe care nu le cunoști. Mesajul 
Evangheliei este acesta: Crede în Isus Christos și vei fi mîntuit. 
Cine nu va crede, va fi osîndit. Nu te opri numai la prima parte, 
căci s-ar putea ca oamenii să spună: Nu cred, nu voi fi mîntuit, dar 
nici ceva rău nu mi se va întîmpla. Este totalmente greșit! Prin 
atitudinea noastră îi facem pe oameni să gîndească așa, căci nu le 
punem în față consecința necredinței lor și consecința ignoranței 
lor! Ba mai mult sîntem noi ignoranți cînd ar trebui să vorbim cu 
putere! Spune omului că dacă nu își schimbă viața și dacă nu 
releagă relația cu Dumnezeu prin credința în Isus Christos, atunci 
va pieri în Iad, într-un chin veșnic care nu va avea vreodată un 
final. După moarte vom fi judecați, iar cei care au crezut vor fi 
trimiși la viață veșnică alături de Dumnezeu, pe cînd cei care nu au 
crezut vor fi dați pe mîna Satanei care îi va chinui alături de îngerii 
săi căzuți. Nu există anihilare, cum spun unii, adică aceștia ne mint 
spunînd că după moarte acei care nu au crezut în Isus Christos vor 
dispărea pur și simplu, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu mult 
prea bun ca să trimită oamenii în chin veșnic. Dragii mei, nu-L 
priviți pe Dumnezeu ca fiind naiv, și nici nu luați în derîdere 
puterea Lui! Căci pe lîngă faptul că este bun, El este un Judecător 
drept, iar judecata se realizează în baza faptelor pentru toți acei 
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care nu au crezut în Isus Christos și nu au trăit o viață conform 
poruncilor lăsate de El. Căci s-ar putea să spui Cred în Isus Christos, 
dar credința ta este moartă dacă nu rodește faptele firești ale 
Duhului Sfînt, iar acestea sînt: 

(...) Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioșia, blîndețea, înfrînarea poftelor (...) – Galateni 5:22-34 

 
 Nu poți să spui cu gura că îl crezi pe Isus ca Mîntuitor în 
viața ta, dar propria ta viață să mărturisească altceva despre tine. 
Nu există nici purgatoriu, căci după moarte, nu se mai poate face 
nimic. Uită-te la pilda bogatului nemilostiv, că odată ajuns în Iad, 
nici măcar prin rugămințile sale nu mai poate fi scos, ba mai mult, 
ceea ce îi răspunde Avram este următorul lucru: 

Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat 
lucrurile bune, și Lazăr   și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este 

mîngîiat, iar tu ești chinuit. – Luca 16:25 

 Iată că lucrurile aparent bune în viața de pe pămînt au rodit 
în cazul bogatului chin, pe cînd lucrurile smerite din lumea aceasta 
au rodit pentru Lazăr mîngîiere. Urmărește întotdeauna lucrurile 
cele mai smerite, și fi ca Isus Christos. Spune-le oamenilor din jurul 
tău și cîtor mai mulți cu care vei intra în contact despre această 
consecință a neascultării lor, anume că vor fi chinuiți veșnic. 
Vorbește-le nu despre Evanghelie, ci vorbește-le Evanghelia. 
Numai în felul acesta vor putea oamenii să spună: Niciodată nu a 
vorbit un om ca și acesta!  
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52.	
CELE	DOUĂ	NATURI	ALE	OMULUI	

 

 
 
 

(18) Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea 
mea pămîntească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am 
puterea să-l fac. (19) Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, 
pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! (20) Și dacă fac ce nu vreau să fac, 
nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 
(21) Găsesc dar în mine legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este 

lipit de mine. (22) Fiindcă după omul dinlăuntru îmi place Legea lui 
Dumnezeu; (23) dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă 

împotriva legii primite de mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care 
este în mădularele mele. (24) O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi 
de acest trup de moarte?... (25) Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin 
Isus Christos, Domnul nostru!... Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii 

lui Dumnezeu; dar cu firea pămîntească, slujesc legii păcatului. 
- Romani 7:18-25 

 
 De cele mai multe ori cînd Dumnezeu își arată mila și își 
împlinește planul Său cel Sfînt în vreun om iar acel om se întoarce 
din păcat la viață și devine membru al bisericii mărturisindu-și 
credința în botez, ne așteptăm ca viața aceluia să se schimbe radical 
începînd cu a doua zi. Pocăința, urmează credinței și este o 
constantă a vieții credinciosului fiindcă acesta trebuie să stăruie 
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mereu în mărturisirea păcatelor în rugăciunile pe care le înalță 
către Dumnezeu. Presiunea pe care biserica o pune asupra unui 
nou convertit este de multe ori nejustificată, creîndu-se impresia că 
păstorul, prezbiterii sau alți slujitori ai bisericii sînt perfecți iar 
numai noul convertit este plin de păcat. În realitate, toți sîntem 
păcătoși, și nu doar că păcătuim, dar păcătuim cu voia. Apostolul 
Pavel ne dovedește aceasta în textul citat, datorită faptului că în noi 
se află două naturi. Natura păcătoasă pe care o dobîndim la naștere 
și de care nu mai putem să scăpăm niciodată și natura Divină pe 
care o primim din partea lui Dumnezeu atunci cînd prin nașterea 
din nou în credinciosul creștin ajunge să locuiască Duhul lui 
Dumnezeu. 

(9) Voi însă nu mai sunteți pămîntești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui 

Christos, nu este al Lui. - Romani 8:9 

 Natura păcătoasă este cea care ne îndeamnă să încălcăm 
Legea lui Dumnezeu și buna orînduială pe care El a stabilit-o prin 
slujitorii Lui și prin scrierile acestora pe care le avem în Sfînta 
Scriptură. Credinciosul creștin nu va putea niciodată să învingă 
dorința păcatului și nici să devină fără de greșeală, fiindcă a păcătui 
ține chiar de condiția de a fi om, este o boală ontologică. 

(10) Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvîntul Lui nu 
este în noi. - 1 Ioan 1:10 

 Se prea poate să ne punem următoarea întrebare: Cum se face 
că Isus Christos se află numai în cei care recunosc că sînt păcătoși iar nu 
în cei care spun că nu au păcat? Fiul lui Dumnezeu a devenit om și a 
înțeles ce înseamnă condiția umană! Fiind ispitit de Satan, plîngînd 
și luptînd contra păcatului ce încerca să-l biruiască, El este 
conștient că omul, în starea în care se află acum, nu poate să nu aibă 
păcat, fiindcă dacă ar spune că este perfect atunci l-ar face mincinos 
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pe Dumnezeu care a gîndit planul răscumpărării omului tocmai 
pornind de la premisa că omul este păcătos și lipsit de ajutor. 

 Cea de-a doua natură – pe care credinciosul o primește la 
momentul nașterii din nou – este cea Divină. Fiindcă este primită 
ulterior nașterii, la un moment dat din viața omului, acesta trebuie 
să se lupte cu tot ceea ce promovează în om natura păcătoasă. 
Întotdeauna natura umană va urmări să acapareze ceea ce aduce 
Duhul lui Dumnezeu fiindcă aceasta se va simți atacată și va 
încerca să biruie noua natură, adică cea Divină, care își face loc în 
viața creștinului. 

 Pavel pornește de la toate aceste lucruri atunci cînd spune: 

(22) Fiindcă după omul dinlăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; (23) 
dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii 
primite de mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care este în 

mădularele mele. – Romani 7:22-23 

 Și, tot el, ca un învățat al vremii sale, citează din Ovidiu9 și 
spune: „Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu 
vreau să-l fac, iacă ce fac!” (Romani 7:19) 

 Apostolul este conștient și nu se revoltă împotriva acestei 
neputințe mai mult decît trebuie, fiindcă înțelegînd că de natura 
păcătoasă nu vom putea scăpa niciodată, și că perfecțiunea Divină 
nu se poate găsi în vreun om, atunci vom trata păcatul diferit de 
cum o făceam pînă acum. Căci chiar dacă a te ridica împotriva lui 
Dumnezeu păcătuind voit înseamnă nelegiuire, totuși acest lucru 
nu trebuie să nască în noi o stare în care să ne considerăm 
insuficient de buni pentru Împărăție ori să ne socotim ca fiind 
nevrednici de Dumnezeu datorită păcatelor noastre. Noi oricum 

 
9 „văd ce este bine, și încuviințez, dar m-atrage ce-i rău” 
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sîntem nevrednici de Fața lui Dumnezeu indiferent dacă sîntem 
regenerați sau nu, astfel că nu păcatul, fapta în sine, ne face urîți 
înaintea lui Dumnezeu ci chiar natura păcătoasă de care nu putem 
să scăpăm niciodată. Noi sîntem chemați să luptăm împotriva 
păcatului cu toată puterea noastră, iar atunci cînd totuși greșim, 
sîntem chemați să ne mărturisim nelegiuirea și astfel să căpătăm 
iertare. 

(9) 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 

Nu vom putea niciodată să ajungem în starea în care să nu 
mai păcătuim, dar vom putea mereu să implorăm iertare și curățire 
din partea Sfintei Treimi, mulțumind acesteia că mîntuirea nu este 
prin fapte, ci prin har, căci dacă ar fi fost prin fapte, atunci nimeni 
nu ar fi fost vrednic de fața lui Dumnezeu, dar prin Isus Christos 
noi avem acces la Tatăl și prin Tatăl am căpătat viața veșnică. 

Niciun păcat nu este mult prea puternic încît să nu poată fi 
biruit, însă fiindcă de multe ori nu veghem suficient la viața noastră 
spirituală, Satan își face lucrarea prin noi folosindu-se de 
slăbiciunile noastre pe care el le cunoaște foarte bine. 

(13) Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea 
omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngăduit să fiți 

ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și 
mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda. – 1 Corinteni 10:1 
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53.	
DESPRE	POST	

 

 
 
 

  
Dacă în vechime postul a constituit una dintre temeliile de 

bază ale Bisericii Creștine, astăzi, despre post nici măcar nu se mai 
predică, iar multe biserici consideră postul o pierdere de vreme, 
limitîndu-se numai la rugăciunea rostită în grabă și la împlinirea 
așa-zisului ritual de fiecare duminică. Astăzi, sîntem prea sănătoși 
și mult prea liberi pentru a mai avea nevoie de post. Nimeni nu ne 
prigonește, nimeni nu ne persecută, nu ne confruntăm cu duhuri 
drăcești, ori, cel puțin, așa crede biserica secolului XXI. Din păcate, 
săptămînile anuale de post au dispărut, iar de multe ori postim 
numai atunci cînd cineva din familia noastră sau din familia unor 
apropiați este pe moarte. Să fie, oare, această atitudine una demnă 
de lauda și slava lui Dumnezeu care ne-a mîntuit și ne-a iertat 
indiferent de faptele noastre? Oare să fie aceasta modalitatea prin 
care ne arătăm reverența față de Creatorul nostru care ne cunoaște 
în cele mai adînci gînduri ale minții? Oare a gîndit Dumnezeu 
postul numai pentru a vindeca de boală? 

 În primul rînd, este o nebunie să nu te bucuri și să nu te 
îngrijești de sănătatea sufletului, dar să te mîhnești din cauză că nu 
vei mai putea mînca. Astfel, lași să se înțeleagă că-ți face mai multă 
bucurie plăcerea stomacului decît purtarea de grijă a sufletului. 
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Postul, vrednic cu adevărat de acest nume, pătrunde în suflet și 
omoară păcatul ascuns în adînc. 

Mulți oameni teatralizează, ca pe o scenă, viața lor, una au 
în inimă, alta arată oamenilor. Nu vă ascundeți fața! Ceea ce ești, 
aceea arată-te! Nu lua înfățișare tristă, căutînd să fii slăvit pentru 
că pari înfrînat. Facerea de bine trîmbițată nu are folos, iar postul 
dat în vileag nu are niciun cîștig. Faptele bune, făcute numai pentru 
a fi văzute de oameni, nu-și duc roadele în veacul de apoi, ci iau 
sfîrșit o dată cu laudele lumii. 

Respectă deci vechimea postului! Are aceeași vîrstă ca 
omenirea. Legea postului a fost dată în Paradis. Adam a primit 
întîia oară porunca de a posti: 

(16) Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poți să mănînci 
după plăcere din orice pom din grădină; (17) dar din pomul cunoștinței 
binelui și răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei 

muri negreșit. – Geneza 2:16-17 

Cuvîntul „nu mîncați” este o lege a postului și înfrînării. Cît 
despre Lazăr, cel din Evanghelia după Luca, nu vedeți că el a intrat 
în paradis tot printr-un fel de post? 

Încetează să îți mai găsești scuza în boala trupului sau în 
slăbiciune! Nu-mi spune mie scuzele! Spune-le lui Dumnezeu, care 
știe totul! Îmi spui că nu poți să postești? Dar să te ghiftuiești în 
toate zilele vieții tale și să-și strivești trupul sub greutatea 
mîncărurilor, poți? Dacă poți să postești și să te înfrînezi cînd ești 
bolnav, pentru ce spui că nu poți să o faci cînd ești sănătos? Ce este 
mai ușor pentru stomac? Să petreacă noaptea cu o mîncare ușoară 
sau să stea împovărat de mulțimea mîncărurilor? Împovărate 
necontenit cu prea multă mîncare, trupurile se îmbolnăvesc cu 
ușurință; însă, dacă folosesc mîncare puțină și ușoară, scapă și de 
suferința pe care o așteaptă de pe urma bolii. 
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Stomacul, care are menirea să întrețină trupul, mistuie cu 
ușurință mîncărurile simple și ușoare; dar dacă i se dau mîncăruri 
costisitoare și felurite, nu poate să le mistuie și dă naștere la fel de 
fel de boli. 

Scriptura spune: 

(...) Poporul a șezut de a mîncat și a băut; apoi s-a sculat să joace. 
 – Exod 32:6 

Iată că o singură îmbătare cu vin a zădărnicit cele patruzeci 
de zile de post și de rugăciune ale lui Moise. Plăcile scrise cu 
degetul lui Dumnezeu, pe care le primise postul, pe acelea iată că 
le-a sfărîmat beția și mîncarea, pentru că profetul nu a socotit cu 
cale ca un popor beat și îmbuibat să primească legile lui 
Dumnezeu. 

Ce l-a pîngărit pe Esau și l-a făcut rob fratelui său Iacov? Nu 
o singură mîncare în schimbul căreia și-a vîndut dreptul de întîi 
născut? 

Atunci Iacov a dat lui Esau pîine și ciorbă de linte. El a mîncat și a băut; 
apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întîi 

născut. – Geneza 25:34 

Oare nu rugăciunea unită cu postul l-a dăruit mamei sale pe 
Samuel? Cine l-a făcut pe Samson viteaz mare și de nebiruit? Oare 
nu postul, prin care a și fost zămislit în pîntecele mamei sale? 

Postul îi naște pe profeți și îi întărește pe cei puternici. Postul 
îi înțelepțește pe legiuitori. Postul este bun ocrotitor al sufletului, 
tovarăș credincios al trupului, armă pentru luptători și loc de 
exercițiu pentru atleții credinței. Daniel, care nu a mîncat pîine și 
nu a băut apă trei săptămîni, cînd a fost aruncat în groapa cu lei, i-
a învățat și pe lei să postească. 
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De cele mai multe ori, cînd pîntecele este plin, dă lecții de 
înfrînare; cînd este gol, uită de lecțiile date. 

Postul, așezîndu-se la mijloc și întrerupînd necontenita 
desfătare cu mîncăruri, face să ți se pară mîncarea nespus de 
plăcută, ca ceva nou și necunoscut. Dar tu, cuprins de pofta de a 
mînca numai bunătăți, ai distrus fără să-ți dai seama, pofta de 
mîncare. Nu vezi că și soarele este mai strălucitor după trecerea 
nopții, privegherea mai dulce după somn, iar sănătatea mai dorită 
după boală? Și masa, așadar, este mai plăcută după post. 

Teme-te de pilda bogatului. Masa îmbelșugată, de care s-a 
desfătat tot timpul vieții lui, l-a aruncat în focul gheenei. Se pîrjolea 
în văpaia cuptorului, nu pentru că era învinuit de nedreptate, ci de 
prea multă mîncare și desfătare. 

Vezi dar, ca nu cumva, scuipînd acum apa, să dorești mai 
tîrziu o picătură, ca bogatul din Evanghelia după Luca. Nimeni nu 
s-a îmbătat cu apă. Pe nimeni nu l-a durut capul vreodată că a fost 
îngreunat de apă. Nimeni nu a avut nevoie de picioare străine dacă 
a trăit bînd apă. Nimănui nu i s-au împleticit picioarele dacă au fost 
adăpate numai cu apă. 

Ochiul celui ce postește este blînd, mersul măsurat, fața 
serioasă, netulburată de rîs nestăpînit. Cel ce postește este măsurat 
la cuvînt și curat la inimă. 

Ce l-a odihnit oare pe Lazăr în sînul lui Avram? Oare nu 
postul? Uitați-vă la Domnul nostru Christos, care a întărit prin post 
trupul luat pentru noi. Prin post a primit în El ispitele diavolului și 
ne-a învățat ca prin post să ne pregătim pentru luptele pe care le 
vom da împotriva ispitelor, iar prin foame să facem de rușine pe 
potrivnic. Tu însă, nu încetezi să te îngrași și să pui carne și grăsime 
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pe tine. Lași mintea să se topească de foame și nu-ți pasă deloc de 
învățăturile cele mîntuitoare și făcătoare de viață! 

Duhul și trupul sînt potrivnici unul altuia, ne spune Pavel. 

Căci firea pămîntească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva 
firii pămîntești: sînt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face 

tot ce voiți. – Galateni 5:17 

Deci dacă vrei să îți întărești mintea, domesticește-ți trupul 
prin post, căci: 

(...) Ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din 
lăuntru se înnoiește din zi în zi. – 2 Corinteni 4:16 

și 

(...) cînd sînt slab, atunci sînt tare. – 2 Corinteni 12:10 

Moise, ca să primească a doua oară Legea, a trebuit să mai 
postească o dată. Ninivenii, dacă n-ar fi pus și vitele la post, n-ar fi 
scăpat de nenorocirea care îi amenința. Ale căror oase au rămas 
oare în pustie? Oare nu ale celora care doreau să mănînce și să tot 
mănînce? 

Postul, de asemenea, este și arma împotriva diavolului. Căci 
Christos le-a spus: 

Acest soi de draci, le-a zis El, nu poate ieși decît prin post și rugăciune. 
– Marcu 9:29 

Dar să nu mărginim postul numai la îndepărtarea de 
mîncare! Adevăratul post stă în îndepărtare de păcate. 

Dezleagă orice legătură a nedreptății (...) – Isaia 58:6 

(16) Cînd postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorîtă, ca fățarnicii, 
care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă 
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spun că și-au luat răsplata. (17) Ci tu, cînd postești, unge-ți capul și 
spală-ți fața, (18) Ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, 

care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti 
 – Matei 6:16-18 

Nu mînînci mîncare, dar mănînci în certuri pe fratele tău. Te 
abții de la apă, dar nu-ți stăpînești ocările. Postești toată ziua, dar 
îți cheltuiești aceeași zi în judecăți. 

Mînia este o beție a sufletului: îl face pe om fără de judecată, 
așa cum îl face și vinul în exces. Tristețea este și ea o beție, frica de 
moarte, asemenea. Și, ca să spun pe scurt, fiecare dintre stările 
sufletești care tulbură mintea poate să fie numită pe bună dreptate 
beție. Beția aceasta nu primește pe Domnul; beția alungă Duhul 
Sfînt. Fumul alungă albinele, iar beția alungă darurile 
duhovnicești. Te ostenești zădarnic dacă îți chinuiești trupul, dar 
nu îți tămăduiești viciul. 
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54.	
DRAGOSTEA	LUI	DUMNEZEU	

 

 
 
 

  
(6) Căci, pe cînd eram noi încă fără putere, Christos, la vremea cuvenită 

a murit pentru cei nelegiuiți. (7) Pentru un om neprihănit cu greu ar 
muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să 

moară. (8) Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, 
pe cînd eram noi încă păcătoși, Christos a murit pentru noi. (9) Deci cu 
atît mai mult acum, cînd sîntem socotiți neprihăniți, prin sîngele Lui, 
vom fi mîntuiți prin El de mînia lui Dumnezeu. (10) Căci, dacă atunci 

cînd eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea 
Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcați cu El, vom fi 

mîntuiți prin viața Lui. (11) Și nu numai atît, dar ne și bucurăm în 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Christos, prin care am căpătat 

împăcarea. - Romani 5:6-11 

 Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi exprimată prin cuvinte. 
De fapt, dragostea nu este un concept, cum nici adevărul, binele 
sau răul nu sînt concepte filosofice sau multitudini de argumente 
ori idei. Dumnezeu este dragoste, după cum El este și Adevărul dar 
și Binele. De aceea, atunci cînd facem binele ori trăim în adevăr, 
exprimăm ceea ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu în 
om, anume că omul poate să exprime parte din Dumnezeire prin 
felul său de a fi. Răul este o persoană, după cum și moartea este la 
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fel. Pentru răscumpărarea noastră din rău a fost nevoie de 
dragostea lui Dumnezeu, adică a fost nevoie de Dumnezeu însuși 
pentru a învinge legăturile răului cu care omul și-a ratat existența. 
Dragostea arătată prin Christos în moartea Sa răscumpărătoare și 
care a zdrobit legăturile celui rău nu înseamnă nimic altceva decît 
victoria lui Dumnezeu împotriva lui Satan. 

Să ne amintim din nou de aceste lucruri sfinte: de moartea 
lui Dumnezeu pentru a-l împăca pe om și a-l socoti neprihănit prin 
credință. Apostolul Pavel ne învață că așa de răi cum eram, 
Christos ne-a împăcat cu Tatăl pe cînd eram cu adevărat vrăjmași 
ai Lui, căci aceasta este puterea morți Sale. Iar după ce am fost 
mîntuiți, sîntem îndreptățiți prin har, astfel că El ne susține în 
această stare preamărită. Căci dacă răscumpărarea noastră depinde 
de moartea Sa, iar certitudinea morții Sale este incontestabilă, noi 
sîntem în felul acesta mîntuiți printr-o moarte pe care nu o poate 
tăgădui nimeni. În același fel, certitudinea învierii Sale și a faptului 
că El este viu și șade la Dreapta Tatălui ne garantează susținerea și 
menținerea noastră în har pînă la sfîrșit. Căci odată mîntuiți, pe 
veci mîntuiți. O singură dată a murit Christos, și pe veci viu alături 
de Tatăl. Acestea, mîntuirea și perseverența în har sînt legate fără 
echivoc de certitudinea morții și a învierii Domnului Isus. 

Christos nu a murit pentru cei neprihăniți, ci pentru cei 
nelegiuiți, căci, în altă parte și înainte de jertfa Lui, El spune: 

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. 
- Matei 11:28 

și în alt loc: 

(...) Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei 
păcătoși. - Marcu 2:17 
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 Este așadar suficient de clar faptul că prin moartea Lui am 
primit putere, căci înainte sîntem caracterizați ca fiind lipsiți de ea, 
cu alte cuvinte, neputincioși să obținem ceva de la Dumnezeu. 
Dumnezeu își arată dragostea trimițîndu-L pe Christos să moară 
nu pentru niște oameni buni, ci pentru niște oameni spurcați de 
păcat, iar o astfel de iubire este imposibil de găsit la oameni. 
Dragostea, care este Dumnezeu, alege să nu-L cruțe pe Unul 
Născut Isus Christos pentru ca niște nelegiuiți să aibă viață, 
arătîndu-ne astfel că Dumnezeu iubește omul de la început din 
propriul Său imbold, iar nu fiind legat de o acțiune a omului sau 
de o obligație preexistentă. 

Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul 
că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele noastre. - 1 Ioan 4:10 

 Dacă în v. 9, apostolul îi numește neprihăniți pe cei pentru 
care a murit Christos, atunci rezultă în mod clar că înainte de jertfa 
salvatoare noi nu eram sub nicio formă neprihăniți în nicio faptă 
bună a vieții noastre și în nicio realizare perfectă pe care am fi făcut-
o. Și odată ce am devenit neprihăniți, nu mai încape îndoială și 
teama că Dumnezeu ne-ar refuza la jumătatea drumului harul pe 
care ni l-a dat, căci de cînd ne-a împăcat cu Tatăl, condiția noastră 
este astfel încît El dorește mereu să-și arate bunăvoința față de noi 
din ce în ce mai eficient și să o crească pe zi ce trece. 

 Versetul 10 din Romani 5, însă, lansează o provocare 
extraordinară pentru cel ce studiază Scriptura. Apostolul Pavel ne 
spune că momentul în care noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin 
moartea Fiului Său, a fost acela cînd noi eram vrăjmași ai Lui. S-ar 
părea deci că Apostolul spune că i-am devenit plăcuți din 
momentul în care El ne-a răscumpărat prin moartea Sa, chiar dacă 
noi încă eram nelegiuiți și vrăjmași. Exact așa și este! Dumnezeu 
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urăște păcatul și ne urăște și pe noi în măsura în care sîntem 
păcătoși, dar, dacă în sfatul Său de taină ne include în trupul lui 
Christos, nu ne mai urăște; însă această mutare în har, sau această 
împăcare, ne sînt necunoscute pînă cînd ajungem să ne bucurăm 
de ele prin credință. Atîta timp cît Dumnezeu îi cunoaște pe acei 
care vor crede, chiar dacă ei acum sînt vrăjmașii Lui, El totuși îi 
iubește, căci a murit pentru ca ei să aibă viață, și a pătimit pentru 
ca ei să fie răscumpărați. Rămîne doar ca aceștia să creadă la 
momentul potrivit și să intre în odihna pe care Dumnezeu le-a 
pregătit-o de atîta vreme prin moartea Unului Născut Fiul Său. 

 El a murit cînd noi eram vrăjmașii Lui, aceasta a fost planul 
Lui, neschimbabil, neinfluențat și din veșnicie. Ce putem noi face 
atunci? Să-I arătăm mulțumirea noastră în felul nostru de viețuire. 
Să implorăm iertare și mulțumire pentru iertare, și să mulțumim 
Domnului pentru harul acesta ce ne-a fost dat: să credem și prin 
credință să obținem mîntuirea. 
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55.	
ÎNDEMNURI	PENTRU	FIECARE	ZI	

 

 
 
 

 
Iată că Dumnezeu a îngăduit să ajungem pînă în ziua aceasta. 

Nu avem de unde să știm dacă urmează să trecem în anul viitor, 
însă ceea ce știm e că dacă Dumnezeu a îngăduit să ajungem pînă 
aici atunci acest lucru nu este la întîmplare. Pînă la urmă, pentru 
Dumnezeu, timpul nu există. El există în afara lui, iar noi, ca 
oameni, l-am organizat în felul acesta. Sînt unii în această lume care 
încă nu au trecut în anul 2020 iar unii trăiesc în anul 5000. Timpul, 
deci, nu înseamnă nimic, și nici nu ar trebui să însemne. Totuși, 
fiindcă așa a înțeles mare parte a lumii, anume să împartă timpul 
în zile, luni și ani, această împărțeală poate fi totuși benefică. Este 
important ca la începutul acestei noi perioade a vieții noastre, o zi 
în care vom îmbătrîni inevitabil, o zi în care se vor întîmpla lucruri 
pe care nu le-am prevăzut, să nu privim înapoi, cum de multe ori 
sîntem îndemnați de lume, ci să privim înainte. Privind înapoi, nu 
producem o schimbare în viețile noastre, ci, în cel mai bun caz, ne 
analizăm viețile și putem spune: „da, acest lucru a fost bun” sau „nu, 
acest lucru nu a fost bun”. Cel mai probabil cu atît și rămînem. Noi 
ar trebui să privim înainte către provocările necunoscute care ne 
așteaptă, către luptele spirituale pe care urmează să le dăm anul 
acesta și către ceea ce vrea Dumnezeu de la noi întotdeauna. Astfel, 
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privind înainte în această zi, privind către ceea ce putem să 
devenim astăzi și către ceea ce putem să întărim în noi în lunile care 
ne urmează, ne vom uita la mai multe pasaje din Scriptură care 
exprimă învățăturile lui Christos, învățăturile pe care Dumnezeu 
vrea ca noi să le păzim în trăirea noastră. 

1. Matei 4:20 și 22 

(20) Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după El. ... (22) Și îndată ei au 
lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după El. 

Exemplul ucenicilor și apostolilor lui Christos a fost un 
exemplu de ascultare. Fiind dependenți de locurile lor de muncă, 
avînd de întreținut, unii dintre ei, o familie și poate niște copii, 
avînd poate planuri mărețe în ceea ce privește ascensiunea lor și 
viitorul pe plan social, totuși, de dragul lui Christos l-au urmat și 
au lăsat totul deoparte. Trebuie, așadar, să învățăm DEDICAREA 
față de Dumnezeu, lăsînd la o parte orice alt lucru: ambițiile 
noastre, poftele noastre și plăcerile noastre. 

2. Matei 5:7 

(7) Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Christos îndeamnă la un suflet sensibil la nevoile celor din jurul 
nostru. Este adevărat, vom fi uneori înconjurați de oameni care nu 
au reală nevoie de ajutor, însă, Christos a vindecat și oameni care 
nu l-au urmat pînă la moarte, arătînd deci milostenie față de ei. Să 
arătăm deci în ziua aceasta MILOSTENIE mai multă decît ieri. 

3. Matei 5:8 

(8) Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. 

Relația cu Christos presupune intrarea credinciosului într-o 
stare plăcută lui Dumnezeu, o stare curată și neprefăcută. Nu e de 
mirare că de multe ori strigăm către Tatăl nostru Ceresc și parcă nu 
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primim niciun răspuns. Aceasta din cauza inimii noastre care nu 
este curată, și astfel nu îl vedem pe Dumnezeu. Să învățăm astăzi 
CURĂȚIA DE INIMĂ. 

4. Matei 5:12 

(12) Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în 
ceruri. 

Personal, în ultimul timp, am învățat că bucuria este unul 
dintre cele mai importante aspecte ale creștinismului. 
Absurditatea, dorința de dezbinare, ambițiile și ironia nu-și au loc 
printre credincioși. Noi avem o răsplată minunată în ceruri, iar 
aceasta nu depinde de părerile noastre, nu depinde de locul unde 
ne închinăm, nu depinde dacă ne rugăm dimineața sau ne rugăm 
seara, ci depinde de credința în Isus Christos Domnul și 
Mîntuitorul nostru. Să fim, așadar, BUCUROȘI în ziua acesta, 
fiindcă noi avem o răsplată în Ceruri. 

5. Matei 5:16 

(16) Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să 
vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în 

ceruri. 

Mărturia a constituit întotdeauna și în orice fel de domeniu un 
aspect important în relația cu oamenii din jurul nostru. Christos ne 
îndeamnă să fim o lumină în mijlocul celor din jur pentru ca ei să-
L vadă pe Dumnezeu prin felul nostru de viețuire. Astăzi, sîntem 
îndemnați să fim EXEMPLE înaintea oamenilor și buni slujitori ai 
lui Christos. 

6. Matei 5:44 
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(44) Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvîntați pe cei ce 
vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă 

asupresc și vă prigonesc. 

Poate cel mai greu lucru pe care Christos îl cere de la noi este 
acela de a ne iubi dușmanii la fel cum îi iubim și pe cei ce ne iubesc. 
Astăzi sîntem îndemnați de Dumnezeu să nu îi slujim doar pe cei 
pe care îi iubim, să nu ne rugăm numai pentru cei atent selectați de 
noi, să nu facem bine numai unora, ci Christos vrea de la noi o 
inimă curată și o ATITUDINE NECONDIȚIONATĂ. 

7. Matei 6:15 

(15) Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă 
va ierta greșelile voastre. 

Credinciosul creștin nu poate să aibă inima curată dacă nu 
alungă din ea orice fel de sentiment de mînie sau povară. 
Neiertarea celor din jur se va transforma în timp într-o povară greu 
de suportat care va lăsa asupra noastră depresie, traume și izolare. 
Christos ne îndeamnă să IERTĂM faptele tuturor celor care ne-au 
greșit, fiindcă dacă noi nu vom ierta, nici Dumnezeu nu ne va ierta 
nouă greșelile pe care le facem în fiecare zi. De cele mai multe ori 
nu acceptăm să iertăm o singură greșeală, și atunci cum avem 
pretenția ca Dumnezeu să ne ierte zecile de mii de greșeli ale 
noastre? 

8. Matei 6:19 și 20 

(19) Nu vă strîngeți comori pe pămînt, unde le mănîncă moliile și 
rugina și unde le sapă și le fură hoții; (20) ci strîngeți-vă comori în cer, 
unde nu le mănîncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le 

fură. 

Christos ne îndeamnă să LEPĂDĂM MATERIALISMUL din 
viețile noastre și să nu ne mai îngrijim de nevoile vieții acesteia ca 
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și cum nu ar mai exista nimic după ce murim. Dumnezeu nu 
îndeamnă la o sărăcie lucie și nici nu poruncește ca noi să nu mai 
avem casele noastre, mașinile noastre, bunurile și valorile noastre. 
În definitiv, totul se rezumă la inima cu care agonisim toate aceste 
lucruri. Strîngem pentru copii? Eclesiastul ne arată că este o 
deșertăciune. Strîngem pentru noi? Dar avem oare siguranța zilei 
de mîine? Strîngem pentru săraci? O facem însă cu inima sinceră? 
Adevăratele bogății trebuie să le avem în cer, fiindcă acolo ne 
dorim să trăim pentru totdeauna. 

9. Matei 7:1 
(1) Nu judecați, ca să nu fiți judecați! 

E ușor să vedem defectele celor din jurul nostru și să le analizăm 
acțiunile, însă Christos ne îndeamnă să nu judecăm, căci nu noi 
vom fi cei care vom judeca lumea aceasta, ci Dumnezeu. În ziua 
aceasta, să ne oprim deloc sau cît mai puțin la analiza vieților altor 
persoane și să evităm să tragem concluzii pripite, judecînd prin 
cuvinte, faptele sau gîndurile noaste, pe cei ce ne înconjoară. A 
judeca faptele altuia cînd chiar tu faci acele fapte înseamnă 
IPOCRIZIE. Să ne ferim dar de acest lucru. 

10. Matei 7:21 

(21) Nu orișicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 

De cele mai multe ori cădem în greșeala de a ne considera sfinți 
numai datorită felului în care ne închinăm, felului în care ne rugăm, 
faptului că venim de la casele noastre și parcurgem drumul pînă la 
biserică, faptului că ne numim baptiști, penticostali, ortodocși ori 
altele asemenea. Christos spune că nu formalismul și ritualul 
conduce către Împărăția cerurilor, ci ÎMPLINIREA VOII LUI 
DUMNEZEU.  
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11. Matei 12:37 

(37) Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei 
fi osîndit. 

Cuvintele joacă un rol important în viața de zi cu zi, fiindcă 
gîndurile noastre se exteriorizează prin cuvinte. Chiar și nerostite, 
acestea sînt de multe ori rele, defăimătoare, nepotrivite și 
mizerabile. Christos ne spune în v. 36 că vom da socoteală de orice 
fel de cuvînt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Din cuvintele 
noastre vom fi acuzați, astfel că, sîntem îndemnați să avem o 
VORBIRE DREASĂ CU SARE și plină de înțelepciune. 

Acestea sînt numai cîteva dintre îndemnurile Scripturii pentru 
viața credincioșilor. Nu trebuie să le privim ca fiind un obiectiv de 
scurtă durată, ceva ce vom face astăzi, și apoi revenim la cele vechi. 
Nu! Cele vechi s-au dus, toate trebuie să se facă noi. Vă îndemn să 
vă rugați pentru aceste lucruri în cele ce urmează, în zilele care 
urmează, în lunile și anii vieții dumneavoastră, pentru ca să fim 
împlinitori ai voii lui Dumnezeu prin felul nostru de viețuire. 
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CORPUS REFORMATORUM – 1 TIMOTEI, 2 TIMOTEI, 
TIT – Studiu Biblic comentat și aprofundat 

 

Cartea este structurată astfel încît să fie un instrument folositor în 
studiul epistolelor 1 Timotei, 2 Timotei și Tit, oferind spațiu dedicat 
pentru notițe alături de textul Biblic inclus și comentarii 
aprofundate. Lucrarea se adresează tuturor celor interesați de 
studiul celor mai puternice scrieri ale lui Pavel împotriva 
învățăturilor eretice, organizarea și funcționarea bisericii, 
calificările necesare slujitorilor și rînduiala bisericească. 
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Tiraj: 

50 de exemplare – *mai 2020* 
25 de exemplare - *decembrie 2020* 


