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Chemarea lui Dumnezeu 
 

„Este un plan măreţ care este creat aici jos…” 
 Sir Winston Churchill, Primul Ministru Britanic, 1940-1945, 1951-1955 

 

Euripid, un filozof din secolul V B.C., a întrebat:  „Ce este Dumnezeu? Ce nu este Dumnezeu? Ce 
există între om şi Dumnezeu? Cine poate să spună?” 
 Acum,  2500 de ani mai târziu, mulţi dintre noi sunt încă fascinaţi şi nedumeriţi de relaţia 
noastră cu Creatorul nostru.  Mulţi cred că relaţia şi acţiunile lui Dumnezeu cu oamenii sunt simplu 
un mare mister, de nepătruns.  
 Pe de altă parte, cu toţii înţelegem că relaţiile sunt foarte importante.  Vieţile noastre 
gravitează în jurul familiilor, prietenilor, vecinilor şi asociaţilor.  Dar unde aparţine Dumnezeu? 
 Care este semnificaţia relaţiei lui Dumnezeu cu omul?  Ce prioritate îi pune El?  Are nevoie 
omul de o relaţie cu Dumnezeu?  Dacă este aşa, care este baza şi scopul acestei relaţii?   
 În lecţia aceasta vom explora cu atenţie întrebările acestea vitale şi vom vedea cum le răspund 
Scripturile. 

 
Dumnezeu doreşte să aibă o relaţie cu noi 

 
 Cu toţii am trebuit să facem faţă întrebării, ce a venit mai întâi – puiul sau oul.  Întrebarea ar 
putea fi aplicată relaţiei dintre noi şi Dumnezeu:  Ce a venit mai întâi, nevoia omului pentru o relaţie 
cu Dumnezeu sau dorinţa lui Dumnezeu pentru o relaţie cu omul?  Aici este răspunsul: 
 „Noi Îl iubim pentrucă El ne-a iubit întâi,”  explică apostolul Ioan (1 Ioan 4:19, accentuarea 
adăugată peste tot).  Ioan ne spune de asemenea:  „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru 
păcatele noastre”  (versul 10).  Este clar că a fost dorinţa şa planul lui Dumnezeu de a stabili o relaţie 
între fiinţele omeneşti şi El. 
 Noi trebuie să păstrăm în minte scopul lui Dumnezeu pentru crearea noastră.  Lecţiile 
precedente ale acestui curs de Studiu al Bibliei au acoperit extensiv scopul şi planul Lui pentru 
omenire.  Am învăţat că Dumnezeu a desenat fiinţele omeneşti să reflecte însăşi caracterul Său – să 
fie ca El.  „În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu”  (Genesa 
5:1).  „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut”  (Genesa 1:27).   
 Trebuie să considerăm câteva principii de bază despre relaţii înainte de a intra în amănuntele 
dedicării lui Dumnezeu şi a aşteptărilor Sale din relaţia cu noi. 
 Mai întâi trebuie să întrebăm:  Ce este o relaţie?  Noul Dicţionar Universal Universitar al lui 
Webster [Webster’s New World College Dictionary] o defineşte drept „calitatea sau situaţia de a fi 
înrudit, un ataşament continuu sau o asociaţie între persoane.” Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române al Academiei Române, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan,” 1998, defineşte relaţia ca 
fiind o „legătură, conexiune, raport între lucruri, fapte, idei, procese sau însuşirile acestora, legătura 
între două sau mai multe persoane, popoare, state, etc., legături de prietenie cu oameni de seamă, 
influenţi.” 
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 Dumnezeu a instituit tipul acesta de relaţie cu vechiul Israel când a zis:  „Voi umbla în 
mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu”  (Leviticul 26:12). 
 Cuvintele acestea puţine însumează ce doreşte Dumnezeu în relaţia cu oamenii.  Observă 
două aspecte ale acestei declaraţii simple a lui Dumnezeu. 
 Mai întâi El exprimă dorinţa ca noi să-L recunoaştem şi să-L acceptăm ca Fiinţă Supremă. 
După aceea Îşi exprimă dorinţa de a se asocia – de a avea o relaţie – cu acei care Îl acceptă ca 
Dumnezeul lor. 
 Odată ce înţelegem că Dumnezeu doreşte să stabilească o relaţie cu noi, noi ar trebui să 
recunoaştem mai mult ca niciodată că într-adevăr avem nevoie de EL.  Apostolul Pavel ne aminteşte:  
„Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastră, 
dimpotrivă, vine dela Dumnezeu”  (2 Corinteni 3:5).    
 Apostolul Ioan ne descrie pe scurt natura relaţiei pe care urmează s-o avem cu Dumnezeu:  
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!...Prea iubiţilor, acum 
suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, 
vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.  Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, 
după cum El este curat”  (1 Ioan 3:1-3). 
 Aici vedem scopul pentru crearea omenirii:  Dumnezeu Îşi clădeşte o familie – propria Sa 
familie. El ne-a creat astfel ca să putem avea cu El o relaţie specială de Tată şi copil.  Dumnezeu 
intenţionează să ne acorde nemurirea Sa.  Aşa cum explică Pavel:  „Căci trebuie ca trupul acesta, 
supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire”  (1 
Corinteni 15:53).  Dumnezeu doreşte o relaţie veşnică cu noi ca copiii Săi. 
 Pavel ne spune că:  „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”  (1 Timotei 2:3-4).  Dumnezeu a plănuit un mod de a 
pune relaţia aceasta la dispoziţia fiecărei fiinţe omeneşti conform programului Său.  După cum a scris 
Petru:  „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”  (2 Petru 3:9). 
 Observă că Petru zice că pocăinţa joacă un rol integral în cimentarea relaţiei dintre Dumnezeu 
şi om.  Dumnezeu este nerăbdător să stabilească relaţia aceea.  Dar El o condiţionează de dorinţa 
noastră de a recunoaşte, de a admite şi a ne pocăi de căile noastre dinainte şi să hotărâm să-L căutăm 
pe El.  Numai atunci ne poate Dumnezeu răscumpăra dela pedeapsa cu moartea pe care am meritat-o 
din cauza păcatelor noastre.  (Pentru mai multe amănunte vezi „Dece avem nevoie de un Mântuitor” 
p. 18).  
 

Pe cine cheamă Dumnezeu? 
 
 Isus a spus:  „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”  (Matei 22:14).  Care este 
diferenţa între a fi chemat şi a fi ales?  Cuvântul grec kletos, tradus „chemat,” poate fi tradus de 
asemenea „invitat.”  O chemare dela Dumnezeu este oferta Sa, invitaţia Sa, de pocăire şi de intrare 
într-o relaţie cu El. 
 În Romani 8:28-30 citim:  „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi [kletos, invitaţi] după 
planul Său…i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel 
întâi născut dintre mai mulţi fraţi.  Şi pe aceia pe cari i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe 
aceia pe cari i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi 
proslăvit”  (Romani 8:28-30). 
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 Da, Dumnezeu trebuie mai întâi să ne cheme, să ne invite, să intrăm într-o relaţie cu El.  El o 
face prin deschiderea ochilor noştri la o înţelegere de bază a Scripturilor şi a nevoii noastre de a ne 
pocăi.   
 Dece trebuie Dumnezeu să ne invite pentru a avea o relaţie cu El?  Hristos a răspuns această 
întrebare în Ioan 6:44:  „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes; şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi.”  Dacă Dumnezeu nu a pus o înţelegere oarecare a Cuvântului Său în 
mintea noastră şi nu ne-a dat o încurajare să ne pocăim, noi nu am putea nici odată să recunoaştem 
cât de mult avem nevoie să ne schimbăm. 
 Dar recunoscând nevoia de schimbare este numai recunoaşterea chemării lui Dumnezeu.  
Numai aceia care răspund şi se pocăiesc sunt aleşi pentru o relaţie specială cu El în Corpul spiritual 
care este Biserica Sa.  Pavel se adresează acelora care au acceptat invitaţia lui Dumnezeu ca, 
„Biserica lui Dumnezeu …cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi [invitaţi] să fie sfinţi, şi către 
toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru”              (1 Corinteni 
1:2).  Cei care se pocăiesc şi sunt botezaţi (Faptele Apostolilor 2:38) sunt atunci aleşi „pentru 
mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului”  (2 Tesaloniceni 2:13). 
 Dumnezeu invită cu mult mai mulţi în relaţia aceasta specială decât răspund.  Totuşi, Biblia 
dezvăluie că cea mai multă lume care este chemată nu răspunde invitaţiei Lui pentru mai multe 
motive.  De aceea mult mai mulţi sunt chemaţi decât sunt aleşi pentru mântuirea de astăzi. 
 În pilda (parabola) semănătorului şi a seminţei (Matei 13:18-23) Hristos explică cum 
semănătorul (Dumnezeu) aruncă seminţele invitaţiei la multă lume.  Totuşi, pentru motive diferite, 
inclusiv înşelarea de către „cel rău” (diavolul), lipsa de rădăcini spirituale, presiunea prietenilor şi a 
rudelor şi distracţia plăcerilor fizice ale acestei vieţi, cei mai mulţi nu acceptă invitaţia de a avea o 
relaţie apropiată, personală cu Dumnezeu.  Numai puţini o fac şi eventual dau rod. 
 Noi trebuie să ţinem în minte că Dumnezeu pune condiţii pe relaţia noastră cu El.  Milioane 
de oameni pretind că au o relaţie cu Dumnezeu, dar în realitate ei au ignorat condiţiile pe care El ni 
le-a pus ca să intrăm într-o relaţie cu El.  Ei vor să aibă o relaţie cu Dumnezeu, dar una bazată pe 
termenii lor nu ai Lui.  Astfel noi trebuie să înţelegem clar termenii relaţiei pe care Dumnezeu doreşte 
s-o aibă cu noi. 
 Să examinăm relaţia aceasta.  Noi vom revedea de asemenea unele relaţii istorice şi vom 
vedea lecţiile pe care le putem învăţa din ele.   Atunci vom considera ce se aşteaptă Dumnezeu dela 
noi şi ce ne oferă prin relaţia cu El. 
 

Puţini au acceptat vre-odată chemarea lui Dumnezeu 
 
 Scripturile ne spun  că primele fiinţe 
omeneşti au respins oferta lui Dumnezeu de 
a avea o relaţie cu El.  Adam şi Eva au luat 
hotărârea să nu urmeze instrucţiunile lui 
Dumnezeu.  Ca rezultat, El i-a expulzat din 
Grădina Edenului. 
 Nu mult după experienţa primilor 
noştri părinţi omeneşti în Grădina Edenului, 
oamenii au început să înlocuiască veneraţia 
pentru Dumnezeu cu formele lor proprii de 
închinăciune.  Ei au degenerat repede în 
idolatrie prin respingerea voită a legilor lui 

Dumnezeu.  La fel ca Adam şi Eva, ei, prin 
acţiunile lor, au respins o relaţie apropiată cu 
Dumnezeu (Genesa 6:3-7).  Comportarea 
omenirii a devenit atât de distructivă încât 
până la urmă Dumnezeu a distrus societatea 
rea a acelei epoci prin marele potop din 
vremea lui Noe. 
 Observă unde pune Pavel vina pentru 
distrugerea relaţiei dintre Dumnezeu şi om, 
„Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer 
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu 
şi împotriva oricărei nelegiure a oamenilor, 
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cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.  
Fiindcă ce se poate cunoaşte despre 
Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a 
fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, 
însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui 
vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, 
dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de 
seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că 
nu se pot dezvinovăţi”  (Romani 1:18-29).   
 Deşi omul a continuat în general să-L 
respingă, Dumnezeu a ales câţiva oameni  
de-a lungul epocilor să se bucure de o relaţie 
personală cu El. 

 Noi aflăm în Genesa 6:8 că Noe „a 
aflat har înaintea Domnului Dumnezeu.”  
Noe a fost un „om drept” (versul 9).  
Dumnezeu l-a chemat pe Noe să 
propovăduiască locuitorilor pământului  
dinainte de potop (2 Petru 2:5).  Dar cu toţii 
i-au respins mesajul.  Numai Noe şi familia 
sa au supravieţuit potopului. 
 Evreii 11 face lista altor oameni 
neprihăniţi care au trăit înainte de Hristos şi 
cu care Dumnezeu a avut o relaţie.  Evreii 11 
este adesea numit capitolul credinţei pentru 
că cei mai mulţi din cei menţionaţi în el i-au 
fost credincioşi lui Dumnezeu. 

 
Darurile dela Dumnezeu:  Fundaţia relaţiei Lui cu noi 

 
 Cele mai multe relaţii sunt bazate pe promisiuni, îndatoriri sau speranţe reale sau presupuse. 
Spre exemplu, relaţia de căsătorie este fondată pe promisiunea de dragoste, îndatorire, onoare şi 
respect.  O prietenie se aşteaptă la înţelegere, încredere, cinste şi interese împărtăşite.   
 Baza principală a relaţiei dintre Dumnezeu şi noi este simplă: este de dragoste.  Scripturile ne 
spun că natura lui Dumnezeu, motivarea principală a tot ce face El, este dragostea – o grijă 
dezinteresată pentru toată omenirea.  Aceasta este exprimată de apostolul Ioan:  „Şi noi am cunoscut 
şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne 
în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el”  (1 Ioan 4:16).  Ioan adaugă „Noi Îl 
iubim pentrucă El ne-a iubit întâi”  (versul 19). 
 Dragostea este adesea exprimată prin dat.  Isus a sfătuit:  „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va 
turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi 
măsura, cu aceea vi se va măsura”  (Luca 6:38).  Cum a explicat Pavel:  „Dumnezeu iubeşte pe cel 
care dă cu voie bună”  (2 Corinteni 9:7, Biblia Ortodoxă Română).  
 Darurile pot mări prieteniile, şi Dumnezeu este cel mai mare dăruitor dintre toţi (Iacov 1:17).  
 Pavel ne spune:  „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci 
este darul lui Dumnezeu”  (Efeseni 2:8). 
 Să examinăm acum unele daruri importante dela Dumnezeu.  El intenţionează ca ele toate să 
contribuie la primirea noastră a vieţii veşnice, ca un dar dela El. 
 
Ce dar mare demonstrează cel mai mult dragostea lui Dumnezeu pentru noi? 
 
 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică”   (Ioan 3:16). 
 
 Cel mai mare dar din dragoste al lui Dumnezeu este sacrificiul izbăvitor al singurului Său Fiu, 
Isus Hristos, ca să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre.  Prin Hristos şi sacrificiul Său, noi 
putem avea acces direct la Dumnezeu şi la darul său al mântuirii. 
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Ne oferă Dumnezeu un alt dar special? 
 
  „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). 
 
 Chemarea lui Dumnezeu este un dar special ne oferit încă fiecăruia.  Isus le-a explicat aceasta 
discipolilor Săi.  Când ei L-au întrebat de vorbeşte în parabole, El le-a răspuns:  „Pentrucă vouă v-a 
fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat”  (Matei 13:10-11). 
 Acei care sunt chemaţi la viaţa veşnică în epoca aceasta sunt numiţi „primele fructe” sau 
„pârga”  (Iacov 1:18; Romani 8:22-23; Evreii 12:22-23).  Termenul acesta scriptural obişnuit este 
aplicat la prima parte a recoltei, o porţiune dată lui Dumnezeu.  Pârga omenească a lui Dumnezeu 
este mică în număr (Luca 12:32).  Invitaţia lor la viaţa veşnică vine acum.  O parte minunată a 
planului lui Dumnezeu, însă, este că, după reîntoarcerea lui Isus Hristos, chemarea lui Dumnezeu – 
invitaţia Sa de a intra într-o relaţie personală cu El – va fi extinsă întregii omeniri.  Mulţi, mulţi alţii 
vor face parte atunci din recolta mai mare a lui Dumnezeu.   
 Când Dumnezeu ne extinde darul chemării Sale, El trebuie să ne ofere un alt dar special 
înainte ca să-i putem răspunde în relaţia aceasta. 
 
Ce ne oferă Dumnezeu în legătură cu chemarea Sa? 
 
 „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, 
plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va 
da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului”  (2 Timotei 2:24-25). 
 
 Pocăinţa este un dar pe care Dumnezeu îl acordă celor care sunt dispuşi să-I accepte invitaţia 
sau chemarea.  Acordându-ne pocăinţa, Dumnezeu ne dă puterea de a ne vedea cum ne vede El – aşa 
cum suntem cu adevărat în loc de cum ne percepem noi.  Fără această introspecţie spirituală 
importantă, noi rămânem orbi spirituali şi nu putem răspunde chemării lui Dumnezeu. 
 Este numai atunci când ajungem să ne vedem lipsurile şi lipsa noastră de importanţă comparat 
că Dumnezeu şi în lumina Cuvântului Său că ne putem pocăi cu adevărat.  „Iată spre cine Îmi voi 
îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu”  (Isaia 
66:2) 
 Când noi ne putem vedea realist lipsa de importanţă şi de ajutor comparat cu măreţia şi 
puterea lui Dumnezeu, ne vom simţi smeriţi.  Smerenia aceasta ne va conduce să vrem să ne 
schimbăm, să ne pocăim. 
 Când ne pocăim, Dumnezeu ne iartă şi ne acoperă păcatele cu darul iertării.  Observă 
explicaţia lui Ioan în prima sa scrisoare:  „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 
adevărul nu este în noi.  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”  (1 Ioan  1:8-9). 
 Observă cuvântul acela mic dacă.  Unele dintre actele lui Dumnezeu spre noi sunt 
condiţionate, bazate pe comportarea noastră.  El se aşteaptă la răspunsuri pozitive din partea noastră 
dacă relaţia noastră cu El urmează să progreseze.  Întocmai ca în relaţiile omeneşti, cu cât  
Îi răspundem mai pozitiv, cu atât ne răspunde mai graţios.  Astfel relaţia noastră cu El se 
aprofundează şi creşte. 
 Spre exemplu, când Dumnezeu ne iartă El de asemenea uită păcatele noastre din trecut.  
„Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor”  
(Evreii 8:12;  compară cu Psalm 103:11-13). 
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Ce dar urmează pocăinţa şi iertarea? 
 
 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”  (Faptele Apostolilor 2:38). 
 
 Isus Hristos a promis darul Duhului lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 10:45) imediat  
înaintea răstignirii Sale:  „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt,… vă va învăţa toate lucrurile, şi vă 
va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”  (Ioan 14:26).  Dumnezeu suplineşte darul acesta ca să-i 
ajute şi să-i conforteze pe adevăraţii discipoli ai lui Hristos (Ioan 14:16-17). 
 Dumnezeu ne va da Duhul Său dacă noi răspundem pozitiv la chemarea Lui şi ne pocăim.  El 
ne instrueşte de asemenea să fim botezaţi pentru a putea primi darul acesta. 
 Aceasta ilustrează ceva ce am citit mai devreme.  Aşteptări există în orice relaţie.  Dumnezeu 
se aşteaptă ca noi să răspundem darului Său de pocăinţă prin dedicarea noastră Lui prin actul 
botezului de apă. 
 Biblia ne arată cum, după botez, Dumnezeu ne dă Duhul Său prin pusul mâinilor (Faptele 
Apostolilor 8:14-19).  Pavel l-a încurajat pe Timotei:  „să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în 
tine prin punerea mâinilor mele”  (2 Timotei 1:6-7).  Pusul acesta al mâinilor normal ar trebui să aibă 
loc imediat după botezul cu apă. 
 Dumnezeu a spus că noi devenim parte a Bisericii Sale – Corpul lui Hristos – prin botez.  
„Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup”                   (1 
Corinteni 12:13).  
 Simplu, Dumnezeu nu pune Duhul Său la dispoziţia celor nepocăiţi.  Isus Hristos a descris 
Duhul lui Dumnezeu ca ceva „pe care lumea nu-l poate primi” (Ioan 14:17).  Dumnezeu îl dă numai 
acelora pe care El îi cheamă şi îi alege.  Acei pe care El nu îi cheamă acum vor avea ocazia lor mai 
târziu.   (Pentru o înţelegere mai completă a pocăinţei şi botezului şi a chemării lui Dumnezeu şi a 
alegerii slujitorilor Săi, te rugăm să ceri broşura noastră gratuită, sau coboar-o depe Internet la 
www.ucg.org/easteuropean , Calea spre viaţa veşnică [The Road to Eternal Life]. 
 
Impune Dumnezeu alte condiţii pentru a ne da Duhul Său? 
 
 „Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce 
ascultă de El”  (Faptele Apostolilor 5:32). 
 
 Din nou citim de responsabilităţile celor care intră într-o relaţie specială cu Dumnezeu.  El se 
aşteaptă din partea lor ca să facă tot efortul de a I se supune Lui. 
 Supunerea căilor lui Dumnezeu conduce la o participare pozitivă cu El (1 Ioan 1.3, 7),  Având 
Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta să căutăm voia lui Dumnezeu şi să urmăm căile Lui, dezvoltând-ne 
caracterul şi natura Sa.  Hristos ne-a promis că ne va trimite un „Mângâietor” (Duhul Sfânt) care îi va 
ajuta pe discipolii Săi  să discernă între păcat şi neprihănire şi să-i conducă în adevăr (Ioan 14:16, 26;  
15:26; 16:7). 
 
Ce dar important ne promite Dumnezeu dacă suntem pocăiţi cu adevărat şi ne convertim? 
 
 „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru”  (Romani 6:23). 
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 Pavel ne spune că Dumnezeu împarte viaţa veşnică ca un dar.  Dumnezeu anticipează să 
împartă darul acesta cu noi pentru că El a plănuit darul acesta pentru omenire dela „întemeierea 
lumii”  (Matei 25:34).  Viaţa veşnică în familia lui Dumnezeu este speranţa celor care Îl urmează pe 
Dumnezeu. 
 Dumnezeu are multe daruri pentru noi.  Ele sunt cuprinse dela chemarea Sa la darul nepreţuit 
al viaţii veşnice.  Darurile Sale urmează natural unul pe altul când noi începem să-I răspundem şi 
relaţia noastră creşte (Romani 8:30). 
 Dedicările şi promisiunile fac o mare parte din orice relaţie importantă.  Ce dedicări şi 
promisiuni ne oferă Dumnezeu nouă? 
 

Harul:  Cum interacţionează Dumnezeu cu noi 
 
Apostolul Ioan a însumat motivarea şi 
caracterul lui Dumnezeu în trei cuvinte 
simple:  „Dumnezeu este dragoste”  (1 Ioan 
4:6,16).  Legăturile Lui cu noi sunt motivate 
de dragostea Sa – grija Sa, preocuparea Sa şi 
chiar corecţia Sa – astfel ca noi să putem 
primi darul Său al vieţii veşnice ca membri ai 
familiei Sale. 
 Mai mulţi dintre apostoli însumează 
atitudinea lui Dumnezeu şi modul de 
apropiere cu dragoste cu grijă şi preocupare 
pentru noi cu termenul de har. Pavel, Petru şi 
Ioan folosesc cuvântul destul de des.  Ce 
înţeleg ei prin el şi cum ne poate ajuta să 
înţelegem mai bine pe Creatorul nostru? 
 Har este cuvântul cel mai des folosit 
în traducerile moderne ale Bibliei pentru 
cuvântul original grec charis.  Nu este un 
cuvânt echivalent în limbajul simplu.  Charis 
înseamnă „aceea ce cauzează bucurie, 
plăcere, gratificare, favoare [şi] acceptare, 
pentru un act de bunătate acordat sau 
dorit…[şi] o favoare făcută fără speranţa de 
înapoiere; expresia absolut liberă a bunătăţii 
iubitoare a lui Dumnezeu pentru om în 
dărnicia şi mărinimia Dătătorului” (Spiros 
Zodhiates, The Complete Word Study 
Dictionary:  New Testament [Dicţionarul 
complet de studiu al cuvântului:  
Testamentul Nou], 1993, p. 1469).  Vine dela 
verbul grec chairo, care înseamnă „a se 
bucura” (aceeaşi sursă). 
 Charis este de asemenea tradus ca 
„favoare,” „mulţumiri” şi „plăcere.”  Un mod 

simplu de a defini graţia este de a te gândi la 
ea ca favoare necâştigată şi nemeritată a lui 
Dumnezeu pentru noi, în special pentru cei 
dintre noi care Îi acceptă invitaţia de a intra 
într-o relaţie cu El.  Acoperă toate darurile 
minunate pe care Dumnezeu ni le oferă atât 
de generos. 
 În mod tipic Pavel îşi începe 
scrisorile sale pentru biserici cu fraza:  „Har 
şi pace vouă dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi 
dela Domnul Isus Hristos.”  Făcând aceasta 
el vrea să impresioneze asupra audienţei sale 
favoarea lui Dumnezeu pentru acei care 
acceptă chemarea Sa. 
 Cum Îşi exprimă Dumnezeu 
dragostea Sa pentru noi prin harul Său? 

• Prin har Dumnezeu se dezvăluie şi ne 
ajută să ajungem să-L cunoaştem pe 
El şi pe Isus Hristos, fiul Său (Ioan 
1:14-16). 

• Dumnezeu ne cheamă prin harul Său 
(Galateni 1:15). 

• Prin har Dumnezeu ne pronunţă 
„justificaţi” – neprihăniţi şi liberi de 
păcat – ca rezultat al sacrificiului lui 
Isus Hristos (Romani 3:24; Tit 3:7). 

• Dumnezeu ne oferă mântuirea – darul 
Său al vieţii veşnice – prin har 
(Romani 5:15-18; Tit 2:11; 3:5; 
Faptele Apostolilor 15:11). 

• Prin har Dumnezeu ne permite să ne 
bucurăm de o relaţie cu El (Romani 
5:1-2). 
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• Dumnezeu ne mântuieşte prin harul 
Său (Efeseni 2:5, 8). 

• Din cauza harului lui Dumnezeu, 
Dumnezeu L-a oferit pe Isus Hristos, 
şi Isus s-a oferit El însuşi, ca un 
sacrificiu pentru păcatele întregii 
omeniri (Ioan 3:16; Evreii 4:16). 

• Prin har Dumnezeu ne arată 
milostenie şi „ne ajută la nevoie” 
(Evreii 4:16). 

• Prin har Dumnezeu ne dă nu numai 
ceea ce avem nevoie dar destul pentru 
noi ca să putem împărţi cu alţii (2 
Corinteni 8:1-4, 9:8). 

• Dumnezeu ne iartă prin harul Său 
(Efeseni 1:7). 

• Prin har Isus Hristos a venit în carne 
şi oase pe rol de slujitor pentru ca noi 
să avem un Mântuitor şi să primim 
viaţa veşnică (2 Corinteni 8:9, 
compară cu Filipeni 2:5-11). 

• Dumnezeu ne dă consolare şi 
speranţă prin har (2 Tesaloniceni 
2:16). 

• Prin har Dumnezeu acordă daruri 
spirituale poporului Său pentru 

beneficiul celor din Biserica Sa 
(Efeseni 4:7-16; 1 Petru 4:10). 

 
 Harul lui Dumnezeu – interacţiunile 
cu omenirea motivate de dragoste – sunt 
parte a evangheliei adevărate  (Faptele 
Apostolilor 20:24).  Evanghelia – veştile 
bune – este mesajul planului lui 
Dumnezeu de a oferi viaţa veşnică în 
Împărăţia lui Dumnezeu tuturor celor 
care au trăit vre-odată şi celor ce vor mai 
trăi.  Aceasta a fost posibilă prin 
sacrificiul lui Isus Hristos prin luarea 
asupra Sa a pedepsei pentru păcatele 
noastre. 
 Evanghelia include veştile minunate 
că Dumnezeu va interveni în treburile 
omului ca să ne salveze de noi înşine şi a 
trimis pe Isus să stabilească Împărăţia lui 
Dumnezeu pe pământ.  (Pentru a înţelege 
mai bine adevărul despre Împărăţia lui 
Dumnezeu, să ceri negreşit copia ta 
gratuită a broşurii Evanghelia Împărăţiei 
[The Gospel of the Kingdom] sau 
coboar-o depe Internet la 
www.ucg.org/easteuropean ). 

 
Promisiunile lui Dumnezeu pentru Avraam 

 
 Sute de profeţii din Biblie ne spun despre misiunea, scopul şi serviciul lui Isus Hristos.  
Scripturile sunt pline de profeţii atât despre prima cât şi despre a doua Sa venire. 
  
Care este prima profeţie Mesianică din Biblie? 
 
 „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”  (Genesa 3:15). 
 
 Puţin timp după ce Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a promis că va trimite un Mesia, 
un Mântuitor, care avea să aducă judecata asupra şarpelui.  Şarpele este identificat  în Apocalipsa 
12:9 ca fiind Satana diavolul.  
 Anunţul acesta al Mântuitorului este promisiunea de bază făcută de Dumnezeu omenirii 
pentru că pavează drumul pentru mântuire prin Isus Hristos.  Fără îndoială promisiunea muncii de 
mântuire a Mesiei este una dintre cele mai importante promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu vre-
odată. 
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Ce i-a promis Dumnezeu lui Avraam? 
 
 „Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri”  
(Genesa 17:5; compară cu Romani 4:17-18). 
 
 Ce declaraţie uimitoare!  Dumnezeu a avut o relaţie apropiată cu Avraam şi i-a promis că 
descendenţii lui eventual vor forma multe naţiuni. Dumnezeu chiar i-a schimbat numele din Avram în 
Avraam, însemnând „tatăl multor neamuri,” să reflecte importanţa acestei promisiuni. 
 Dumnezeu i-a făcut multe promisiuni lui Avraam.  Patriarhul a avut o atât de strânsă relaţie cu 
Dumnezeu încât scriitorul Bibliei l-a numit „prietenul lui Dumnezeu”  (Iacov 2:23).  Descendenţii lui 
Avraam au primit şi ei mai multe promisiuni mari şi pline de consecinţe.   
 
Câţi descendenţi i-a promis Dumnezeu lui Avraam? 
 
 „Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva 
pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată”  (Genesa 13:16; compară cu Genesa 
15:5; 22:17). 
 
 Descendenţii lui Avraam urmau să se numere  în multiple milioane de oameni.  Din nou 
vedem că Dumnezeu a făcut câteva promisiuni minunate acestui slujitor credincios. 
 
Ce promisiuni teritoriale i-a făcut Dumnezeu lui Avraam? 
 
 „Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ţi dau în 
stăpânire ţara aceasta”  (Genesa 15:7;  compară cu Genesa 13:15). 
 
 Dumnezeu le-a spus descendenţilor lui că vor primi „Ţara Promisă.”  Aceasta este zona unde 
s-au stabilit eventual descendenţii după ce Dumnezeu i-a adus afară din captivitatea din Egipt. 
 
Ce promisiuni de importanţă universală i-a făcut Dumnezeu lui Avraam? 
 
 „…Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o 
binecuvântare.  Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor 
blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”  (Genesa 12:2-3; compară cu 
Genesa 18:18). 
 
Care a fost binecuvântarea aceasta care avea să vină întregii lumi? 
 
 „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, 
Până va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele”  (Genesa 49:11). 
 
 Fiecare popor şi naţiune urma să beneficieze din promisiunea aceasta.  Genesa 49 explică 
binecuvântările promise celor 12 fii ai lui Iacov.  Aceleaşi binecuvântări pe care Dumnezeu le 
promisese lui Avraam erau transmise stră-stră-nepoţilor lui.  Cele mai multe binecuvântări au fost de 
natură fizică.  Totuşi, unul dintre stră-stră-nepoţii lui Avraam, Iuda,  a primit promisiunea specială că 
sceptrul – garanţia regalităţii care va include eventual pe Mesia – nu se va îndepărta din linia 
descendenţilor lui Iuda, „până va veni Şilo.” 
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 Mulţi comentatori sunt de acord că Şilo este o referire la Mesia.  Proorocii ulteriori confirmă 
că Mesia urma să vină din descendenţii lui Jesse (tatăl lui David), care a ieşit din Iuda.  Matei 1 şi 
Luca 3  dau lista genealogiei lui Hristos prin Iosif şi Maria.  Ambele arată că el a descins din Iuda.   
 Romani 15:12 de asemenea arată că rădăcinile omeneşti ale lui Hristos sunt în Iuda.  Pe scurt, 
una din promisiunile date de Dumnezeu lui Avraam a fost promisiunea Mesiei ca Mântuitorul nostru. 
 
Ce trăsătură de caracter a fost vitală în primirea promisiunilor dela Dumnezeu? 
 
 „El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a 
dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.  De aceea 
credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”  (Romani 4:20-22; compară cu Genesa 15:6; 
22:18). 
 
 Credinţa a devenit parte integrală a caracterului lui Avraam.  El a avut mare încredere că 
Dumnezeu avea să împlinească promisiunile Sale.  Dumnezeu a socotit credinţa lui Avraam ca 
neprihănire.  Cu alte cuvinte, chiar dacă Avraam nu a fost perfect, Dumnezeu l-a socotit ca un om 
neprihănit pentru că el a crezut profund în Dumnezeu şi L-a ascultat. 
  
Dece a ales Dumnezeu să-şi împlinească planul prin Avraam în loc de alt cineva? 
 
  „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea 
Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a 
făgăduit”  (Genesa 18:19). 
 
 „Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi 
toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată pentrucă Avraam a 
ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile 
Mele”  (Genesa 26:4-5). 
 
 Pasajele acestea cruciale din Genesa ne spun că Dumnezeu i-a dat promisiunile lui Avraam 
pentru că el a avut credinţă, o credinţă manifestată prin actele lui de supunere .  Din cauza încrederii 
sale  în Dumnezeu, el şi-a pus inima în încercarea de a realiza tot ceea ce Dumnezeu îi poruncise.  El 
de asemenea şi-a învăţat copii cu credinţă să urmeze calea lui Dumnezeu. 
 
A primit Avraam  şi toţi cei care l-au urmat toate promisiunile lui Dumnezeu?             
 
 „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi 
le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ”  (Evreii 11:13). 
 
 Avraam este menţionat proeminent pe lista slujitorilor credincioşi ai lui Dumnezeu din Evreii 
11 (versurile 8-12).  Totuşi citim că nici el, şi nici ceilalţi care au venit după el nu au primit 
promisiunile moşteniri veşnice pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui.  Dar Dumnezeu nu i-a uitat. 
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Când, atunci, vor primi ei promisiunile  făcute lui? 
 
 „Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese 
făgăduit; pentrucă Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la 
desăvârşire fără noi”  (Evreii 11:39-40). 
 
 „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.  Toţi cari aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.  Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici 
slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos 
Isus.  Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”  
(Galateni 3:26-29). 
 
 Adevăraţii Creştini, acei „botezaţi pentru Hristos,” sunt de asemenea moştenitori ai lui 
Avraam. Ei vor primi aspectele veşnice ale acestor promisiuni prin credinţă, împreună cu poporul lui 
Dumnezeu din antichitate care L-au servit cu credinţă.  Dumnezeu doreşte ca slujitorii Săi să exprime 
aceeaşi credinţă care a fost în credinciosul Avraam. Cu toţii, împreună, urmează să primească 
moştenirea lor eternă, în acelaşi timp (1 Tesaloniceni 4:16-17). 
  
Ce se aşteaptă Dumnezeu dela noi, ca descendenţi spirituali ai lui Avraam? 
 
 „deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care 
duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”  (Romani  1:17). 
 
 „Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, -avea 
aproape o sută de ani, -nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.  El nu s-a îndoit de 
făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, 
deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.  De aceea credinţa aceasta „i-a fost 
socotită ca neprihănire.” (Romani 4:19-22, 5:1-2). 
 
 Noi de asemenea, trebuie să avem credinţă în Dumnezeu, pentru că prin credinţă suntem 
justificaţi şi primim promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avraam.  Credinţa aceasta, însă, trebuie să 
fie dinamică.  Când este exprimată corect, credinţa automatic clădeşte o relaţie puternică cu 
Dumnezeu.   
 
Cum descrie Biblia credinţa lui Avraam? 
 
  „Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?  Avraam, părintele 
nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?  Vezi că 
credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.  Astfel s-a împlinit 
Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost 
numit „prietenul lui Dumnezeu.”  Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai 
prin credinţă.  Tot aşa, curva Rahab: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, cînd a găzduit pe 
soli şi i-a scos afară pe altă cale?  După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte 
este moartă”  (Iacov 2:20-26). 
 
 Dumnezeu se aşteaptă ca noi să ne exprimăm credinţa urmând legile şi căile Sale.  Urmând 
exemplul de credinţă al lui Avraam ne va permite să ne bucurăm de o prietenie şi o relaţie din ce în ce 
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mai apropiată de Dumnezeu.  (Pentru a înţelege mai bine viaţa de credinţă a lui Avraam, cum şi tu 
poţi face credinţa parte din viaţa ta, negreşit să ceri copia ta liberă a broşurii Tu poţi avea o credinţă 
vie [You Can Have Living Faith]. 
 

Cum să foloseşti citatele şi referinţele Biblice 
 
 Deşi noi cităm multe referinţe biblice 
pentru convenienţa ta, acesta este intenţionat 
să fie un Curs de Studiu al Bibliei.  Pentru a 
primi întregul beneficiu al fiecărei lecţii, 
trebuie să participi activ. Adesea, după un 
citat din Biblie, noi adăugam una sau mai 
multe scripturi după cuvintele să compari cu.   
Versurile acestea sunt de obicei similare cu 
pasajul deja citat, dar adaugă adesea 
înţelegere şi o perspectivă mai largă.  
Trecând prin fiecare lecţie, noi recomandăm 
ca tu să cauţi fiecare scriptură citată.  
 Noi de asemenea facem comentarii 
care suportă puncte importante din lecţie.  
Asemenea declaraţii sunt uneori urmate de 
referinţe biblice care însă nu sunt citate.  Din 

nou, pentru a primi întregul beneficiu al 
acestor lecţii, tu ar trebui să cauţi fiecare 
referinţă.  Timpul în plus pe care îl vei folosi 
astfel va fi recompensat cu mult de mărirea 
înţelegerii subiectului discutat. 
 Contextul citatului este de asemenea 
important.  Adesea spaţiul ne previne să 
cităm atât de mult dintr-un pasaj particular 
pe cât am dori.  Deci va merita timpul şi 
efortul tău să revezi chiar şi pasajele acelea 
care sunt deja citate în lecţie şi să citeşti 
versurile dinainte şi după.  Pe când faci 
aceasta, îţi va mări înţelegerea şi 
familiaritatea ta cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia. 

 
Relaţia lui Dumnezeu cu vechiul Israel 

 
Invitaţia lui Dumnezeu pentru o relaţie se 
extinde uneori dincolo de nivelul personal.   
El a invitat întreaga naţiune a vechiului Israel 
într-o relaţie cu El.  Asocierea aceea era 
bazată pe un legământ care documenta 
promisiuni, aşteptări şi condiţii importante 
pentru relaţie. 
 Prin Moise, Dumnezeu le-a spus 
Israeliţilor:  „Acum, dacă veţi asculta glasul 
meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi 
fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot 
pământul este al Meu;  Îmi veţi fi o împărăţie 
de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt 
cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui 
Israel”  (Exodul 19:5-6). 
 Relaţia aceasta, până la un anumit 
punct, a fost asemănătoare cu legământul de 
căsătorie.  Dar nu a fost în inima Israelului ca 
să-l asculte pe Dumnezeu.  Prin proorocul 
Ieremia, Dumnezeu i-a spus Israelului:  „Dar, 
cum este necredincioasă iubitului său o 

femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi voi, 
casa lui Israel, zice Domnul!”  (Ieremia 
3:20).  Mai devreme Dumnezeu îi spusese lui 
Samuel „…pe Mine mă leapădă, ca să nu 
mai domnesc peste ei”  (1 Samuel 8:7).   
 Observă evaluarea lui Dumnezeu a 
respingerii lor a Lui ca Dumnezeul şi 
Conducătorul lor. 
 „Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, 
pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am 
hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au 
răsculat împotriva Mea.  Boul îşi cunoaşte 
stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea 
stăpânului său: dar Israel nu Mă cunoaşte, 
poporul Meu nu ia aminte la Mine.”  …Au 
părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul 
lui Israel. I-au întors spatele”  (Isaia 1:2-4). 
 Care a fost răspunsul lui Dumnezeu 
pentru respingerea lor:  „…În pustie, Mi-am 
ridicat iarăş mâna spre ei, şi le-am jurat că 
am să-i împrăştii printre neamuri, şi să-i 
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risipesc în felurite ţări, pentrucă n-au împlinit 
poruncile Mele, şi au lepădat învăţăturile 
Mele, au pângărit Sabatele mele, şi şi-au 
întors ochii spre idolii părinţilor lor”  
(Ezekiel 20:23-24). 
 Deşi vechiul Israel L-a respins pe 
Dumnezeu şi a dispreţuit invitaţia Sa la o 
relaţie, El încă doreşte nespus o relaţie cu 
fiinţele omeneşti. Deşi Dumnezeu i-a 
pedepsit pe Israeliţi, El nu i-a respins 
complet pe ei sau pe descendenţii lor.  Pavel 
explică:  „Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu 
pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt 
Israelit, din sămânţa lui Avraam, din 
seminţia lui Beniamin.  Dumnezeu n-a 
lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut 
mai dinainte”   (Romani 11:1-2).   
 Pavel continuă:  „…Fraţilor, pentru 
ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau 
să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a 
căzut într'o împietrire, care va ţinea până va 
intra numărul deplin al Neamurilor.  Şi 
atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum 

este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va 
îndepărta toate nelegiurile dela Iacov”  
(versurile 25-26). 
 Pavel conchide:  „În ce priveşte 
Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre 
binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, 
sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor.  Căci lui 
Dumnezeu nu-i pare rău de darurile şi de 
chemarea făcută.  După cum voi odinioară n-
aţi ascultat de Dumnezeu, şi după cum prin 
neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, tot 
aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin 
îndurarea arătată vouă, să capete şi ei 
îndurare…”  (versurile 28-31). 
 Din cauza marii Sale milostenii 
Dumnezeu intenţionează să aducă întregul 
popor al Israelului la pocăinţă completă şi, 
lucrând prin ei, să invite toate popoarele la o 
relaţie asemănătoare cu  El.   
 Dumnezeu este loial.  El nu renunţă 
la o relaţie pe care a stabilit-o atâta timp cât 
rămâne orice speranţă pentru pocăirea şi 
restaurarea celor implicaţi. 

 
Legământul lui Dumnezeu cu Vechiul Israel 

 
 Dumnezeu a făcut alte promisiuni înregistrate în Biblie.  Adesea El le-a dat sub formă de 
legăminte.  În Biblie, termenul implică mai mult o obligaţie formală ca un tratat decât ca o relaţie.  În 
legămintele pe care le iniţiază Dumnezeu, nu este permisă negocierea termenelor.  Dumnezeu 
defineşte toate condiţiile.  Oamenii pot numai să accepte sau să refuze oferta lui Dumnezeu.  Ei nu au 
nici un cuvânt în determinarea structurii legământului.   
 Ar trebui să fie clar evident dece legămintele lui Dumnezeu nu pot fi înţelegere negociate 
între părţi egale.  Dumnezeu este Creatorul iar noi suntem creaţia Lui.  Bună starea noastră depinde 
de dragostea şi favoarea Lui.   Noul Oxford Dicţionar Englez [New Oxford Dictionary of English] 
defineşte folosirea teologică a legământ ca „o înţelegere care aduce o relaţie de obligaţie între 
Dumnezeu şi poporul Său.” 
 Unul dintre cele mai importante legăminte făcute de Dumnezeu a fost cu Israeliţii, 
descendenţii lui Avraam prin fiul său Isaac şi nepotul Iacov (renumit Israel).  Apostolul Pavel ne 
spune despre ei:  „Ei sunt Israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, 
făgăduinţele, patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul”  (Romani 9:4-5). 
 
Cum a descris Pavel legămintele dintre Dumnezeu şi Israel? 
 
 „aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, 
străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”  (Efeseni 2:12). 
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 Observă că Pavel le numeşte „legămintele făgăduinţei.”  Prin ele Dumnezeu a oferit 
promisiuni şi binecuvântări mari Israeliţilor.  Dacă ei se supuneau, Dumnezeu a promis să-i facă o 
mare naţiune şi să-i protejeze, să-i prospere şi să le prevadă  (Leviticul 26:3-13; Deuteronom 28:1-
14). 
 
Care au fost termenele legământului Lui Dumnezeu cu vechiul Israel? 
 
 „Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre 
toate popoarele, căci tot pământul este al Meu…”  (Exodul 19:5). 
  
 „Tot poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!” Moise a spus Domnului cuvintele 
poporului”   (versul 8). 
 
 Israeliţii au fost de acord cu termenii lui Dumnezeu, şi El le-a confirmat dedicarea Sa lor:  
„…Ci iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi 
veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe cari vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi”  Ieremia 7:23). 
 
Ce a zis Dumnezeu că se va întâmpla dacă Israeliţii nu vor respecta obligaţiile lor sub 
legământ? 
 
 „Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile Mele, şi 
dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să 
rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, 
cari vor face să vi se stingă ochii, şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zădar, căci o 
vor mânca vrăjmaşii voştri.  Îmi voi întoarce Faţa împotriva voastră, şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi 
dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.  
Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele 
voastre”  (Leviticul 26:14-18). 
 
 Multe legăminte includ şi definesc obligaţiile şi responsabilităţile pe care fiecare parte este 
aşteptată să le satisfacă.  Ca şi cu legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam, legământul făcut de 
Dumnezeu cu Israelul conţinea condiţii, obligaţii şi îndatoriri.  Acceptarea poporului a acestor 
condiţii a cimentat relaţia lor cu Dumnezeu.  Dar nesupunerea lor ulterioară i-a separat de 
binecuvântările pe care le promisese Dumnezeu. 
  
A promis Dumnezeu să facă un legământ nou între El şi Israel? 
 
 „Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ 
nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mână,   să-i 
scot din ţara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, 
zice Domnul”  (Ieremia 31:31-32). 
 
Care a fost defectul primului legământ între Dumnezeu şi Israel? 
 
 „În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit 
cu un al doilea.  Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi 
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou”  (Evreii 8:7-8). 
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 Israelul a încălcat legământul lui cu Dumnezeu.   Defectul în relaţia aceea de legământ a fost 
cu oamenii, nu cu legământul.  Dumnezeu a împlinit partea Sa.  Israeliţii simplu nu au reuşit să 
satisfacă obligaţiile pe care şi-le luaseră cu Dumnezeu.   
 
Cum şi dece nu au reuşit Israeliţii să satisfacă obligaţiile lor din legământ? 
 
 „pentrucă n-au ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea 
Lui.  Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe cari li le arătase”  (Psalm 78:10-11). 
 
 „Să nu fie, ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam, care n-avea o inimă 
tare, şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!”  (versul 8). 
 
 „O! de ar rămânea ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile 
Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!”  (Deuteronom 5:29). 
 
 Ne ascultându-L pe Dumnezeu – dispreţuind legile Sale – Israel a violat termenii 
legământului.  Israeliţii simplu nu au avut dorinţa, dedicaţia şi bunăvoinţa de a urma căile şi 
instrucţiunile lui Dumnezeu.  Ei au făcut ceea ce vine natural omenirii, să nu i se supună lui 
Dumnezeu şi să urască legea Lui (Romani 8:7). 
 

Nevoia pentru un legământ nou 
 
 Problema cu Israeliţii a fost cu inimile lor – gândirea şi atitudinea lor.  Israeliţii nu I s-au 
supus lui Dumnezeu şi nu au satisfăcut partea lor din relaţia cu El pentru un motiv simplu:  „… au 
urmat fiecare pornirile inimii lor rele”  (Ieremia 11:8).  Dumnezeu, însă, a avut o soluţie: un alt 
legământ, un legământ nou, care avea să corecteze problema. 
 Observă că Dumnezeu a proorocit că El avea să creeze într-o bună zi o nouă inimă în poporul 
Său dându-le Duhul Său astfel ca ei să-L asculte:  „Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh 
nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.  Voi pune Duhul Meu 
în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.  Veţi locui în 
ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru”  
(Ezekiel 36:26-28). 
 
Dece avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu? 
 
 „Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile 
Duhului este viaţă şi pace.  Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.  
Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.  Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci 
duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui 
Hristos, nu este al Lui”  (Romani 8:6-9). 
 
 Oamenii nu i se supun în mod natural legii lui Dumnezeu.  Nu este în firea noastră naturală, 
pământească să urmăm căile lui Dumnezeu.  Multă lume de-a lungul veacurilor a încercat să rezolve 



Lecţia  No. 7  The Calling of God -- Chemarea lui Dumnezeu.doc  - 17 
- 

propriile lor probleme în felurile lor, fără Duhul lui Dumnezeu.  Dar căile acelea produc numai 
necazuri omeneşti şi în final conduc la moarte (Romani 3:16; Proverbe 14:12; 16:25). 
 
Ce efect are Duhul lui Dumnezeu asupra acelora care îl primesc? 
 
 „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele 
trupului, veţi trăi.  Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.  Şi 
voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să 
strigăm: „Ava! adică: Tată!”  (Romani 8:13-15). 
 
 Duhul lui Dumnezeu ne împuterniceşte să omorâm faptele firii pământeşti ca: „preacurvia, 
curvia, necurăţia, desfrânarea, mâniile, pizmele, uciderile…” (Galateni 5:19-21).  Când Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în noi ne ajută să avem o dorinţă entuziastă şi din inimă de a ne supune lui 
Dumnezeu şi de a-I urma conducerea.  
 
Ce este diferit în Noul Legământ? 
 
 „„Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ 
nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mână, să-i 
scot din ţara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, 
zice Domnul.”   „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar 
ei vor fi poporul Meu”  (Ieremia 31:31-33; compară cu Evreii 8:10; 10:16). 
 
 Noul Legământ este determinarea lui Dumnezeu să dea poporului Său Duhul Său astfel ca ei 
să-L poată asculta.  Observă că în pasajul acesta Legea lui Dumnezeu este inclusă în Noul Legământ.  
Legea Lui nu s-a schimbat.  Ceea ce Dumnezeu se obligă El Însuşi să schimbe este inima omenească.  
El îi va împuternici pe cei ce intră în Noul Legământ cu El să se supună legilor Sale de bună voie şi 
din toată inima. 
 Aminteşte-ţi, Dumnezeu nu a găsit defect cu legea Sa sub termenii Vechiului Legământ,   
Defectul a fost în gândirea egoistă şi rebelă a oamenilor.  Legea lui Dumnezeu şi modul Lui de viaţă 
rămân o parte integrală a Noului Legământ.  Noul Legământ cere o schimbare adevărată de inimă şi a 
minţii care pot fi realizate numai prin puterea transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. 
 Odată un om tânăr l-a întrebat pe Isus:  „ce bine să fac, ca să am viaţa vecinică?”  Isus i-a 
răspuns: „…dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile”  (Matei 19:16-17).  Reguli sunt implicate în 
orice relaţie.  Legile lui Dumnezeu erau parte din Vechiul Legământ.  Ele sunt de asemenea parte din 
Noul Legământ.  Cu ajutorul Duhului Sfânt, noi putem avea o inimă capabilă să răspundă cu mult 
mai deosebit de acei vechi Israeliţi care au respins modul de viaţă al lui Dumnezeu.   
 Natura legii lui Dumnezeu este fundamentală în înţelegerea legămintelor biblice.  Legile lui 
Dumnezeu durează veşnic (Psalm 119:89, 160).  El le-a stabilit ca să dureze veşnic (versul 152).  
Noţiunea unui legământ fără reguli, care să definească relaţia, pur şi simplu nu face nici un sens. 
 
Ce face ca Noul Legământ să fie un legământ mai bun? 
 
 „Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor 
este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune”  (Evreii8:9). 
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 Diferenţa principală între Vechiul Legământ şi Noul Legământ este în promisiunile pe care le 
face Dumnezeu.   Noul Legământ este, într-un sens, o expansiune şi reînnoire a promisiunilor făcute 
de El în Vechiul Legământ.  Vechiul Legământ a oferit în principal binecuvântări materiale.  Cum 
sunt mai bune promisiunile Noului Legământ? 
 Noul Legământ includ promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avraam care au fost baza 
Vechiului Legământ.  Dar accentul este acum pe promisiunile legate de conversiunea prin Duhul lui 
Dumnezeu şi viaţa veşnică.  Pavel ne spune că:  „pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină 
peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”  (Galateni 3:14).  
Una dintre promisiunile acestea a fost aceea a Duhului Sfânt, care va aduce o reînnoire spirituală a 
inimii.  Aceasta, cum am văzut mai devreme, a fost problema cu relaţia dintre Dumnezeu şi Israel sub 
Vechiul Legământ.  Israeliţii nu au avut o inimă convertită ca să se supună Creatorului lor. 
 Unele din cerinţele Vechiului Legământ, ca sacrificiile de animale şi ritualurile din templu, au 
indicat spre sacrificiul lui Isus Hristos, care le-a înlocuit când El a murit pentru păcatele noastre 
(Evreii 9:1-14; 10:1-14).  Însă, legile lui Dumnezeu care au fost baza relaţiei Vechiului Legământ 
sunt şi baza relaţiei Noului Legământ.  Acum ele sunt înscrise în inimile şi minţile poporului lui 
Dumnezeu în loc de a fi scrise pe piatră sau suluri. 
 
Ce promisiune „nespus de mare” a făcut Dumnezeu sub Noul Legământ? 
 
 „…prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi 
părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte”  (2 Petru 
1:4). 
 
 „Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită dela întemeierea lumii”  (Matei 25:34; compară cu 
versul 46). 
 
 Promisiunea cea mai mare a Noului Legământ este viaţa veşnică.  Vechiul Legământ nu a 
făcut nici o previziune  pentru oameni să primească viaţa veşnică.  Însă, sub Noul Legământ, „Cel ce 
a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, 
care locuieşte în voi”  (Romani 8:11).  Având Duhul lui Dumnezeu face posibil pentru noi să primim 
darul lui Dumnezeu al vieţii veşnice.  Binecuvântările materiale ale Vechiului Legământ, cum sunt 
prosperitatea şi protecţia, nu se pot compara cu binecuvântarea cu mult mai mare a nemuririi pusă la 
dispoziţia noastră sub cel Nou. 
 Aşa cum Pavel l-a încurajat pe Timotei, „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa 
vecinică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor 
martori”   (1 Timotei 6:12).  Dumnezeu promite că noi vom moşteni Împărăţia şi natura Lui şi 
caracterul Lui neprihănit şi sfânt. 
 Dumnezeu confirmă că promisiunile lui sunt sigure printr-un jurământ solemn:  „Deaceea şi 
Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea 
hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;  pentru ca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari 
este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost 
să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte”  (Evreii 6 :17-18).   
 Dumnezeu chiar ne asigură că El ne va slăvi aşa cum este slăvit Hristos.  „De aceea rabd totul 
pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava 
vecinică.  Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.  
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Dacă răbdăm, vom şi împărţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi”  (2 
Timotei 2:10-12). 
 Noul Legământ ne asigură de ajutor din partea lui Isus Hristos, Mântuitorul şi Marele nostru 
Preot viu, prin Duhul Sfânt.  Este expresia supremă a dragostei lui Dumnezeu, şi a dorinţei Sale 
pentru noi, să avem o relaţie eternă şi veşnică cu El ca copiii Lui.   
 

Dece avem nevoie de un Mântuitor 
 
Păcatele noastre ne-au înstrăinat deja de 
Dumnezeu.  Proorocul Isaia a scris: 
„…nelegiuirile voastre pun un zid de 
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; 
păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-l 
împiedecă să v-asculte!...”  (Isaia 59:2).  
Păcatul a clădit un zid care desparte 
omenirea de Dumnezeu.  Bariera aceasta 
trebuie să fie dărâmată înainte ca noi să 
putem avea o relaţie cu El.  Dar cum putem 
noi înlătura bariera aceasta? 
 Ioan Botezătorul, când a venit Isus la 
el pentru botez, a zis, „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”  (Ioan 
1:29, 36).  Ioan L-a recunoscut pe Isus din 
Nazaret ca pe Mântuitorul promis care avea 
să răscumpere omenirea plătind pedeapsa cu 
moartea pentru păcat. 
 „Răscumpărare înseamnă salvarea 
dela un rău oarecare plătind un preţ”  (Noul 
Dicţionar al Bibliei [New Bible Dictionary], 
1966,  „Redeemer, Redemption 
[răscumpărător, răscumpărare]”).  Petru 
explică cum „căci ştiţi că nu cu lucruri 
pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe 
care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri, ci cu 
sângele scump al lui Hristos, Mielul fără 
cusur şi fără prihană”  (1 Petru 1:18-19).  
Pavel explică de asemenea că sângele lui 
Hristos a „câştigat” „biserica lui Dumnezeu”  
(Faptele Apostolilor 20:28). 
 Dumnezeu a plănuit dela început 
acest dar minunat de răscumpărare.  
Apostolul Ioan elaborează:  „…Şi toţi 
locuitorii pământului i se vor închina, toţi 
aceia al căror nume n-a fost scris, dela 
întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, 

care a fost înjunghiat”  (Apocalipsa 13:8).  
Isus Hristos, ca Miel al lui Dumnezeu, de 
bunăvoie „S'a dat pe Sine însuşi pentru noi, 
ca să ne răscumpere din orice fărădelege…”  
(Tit 2:14).   
 Trebuie ca noi toţi să fim 
răscumpăraţi?  Este clar că răspunsul este 
Da!.  „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu”  (Romani 3:23), şi 
„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar 
darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru”  
(Romani 6:23).  Cu alte cuvinte noi toţi 
merităm pedeapsa cu moartea.  Noi ne-am 
făcut singuri, prin păcat, necorespunzători să 
primim darul vieţii veşnice. 
 Cum poate fi atunci uşurată problema 
noastră astfel ca noi să putem intra într-o 
relaţie cu Dumnezeu ca copiii Săi? 
 Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus 
Hristos, în lume ca să plătească pedeapsa 
pentru păcatele noastre astfel ca noi să putem 
fi salvaţi de pedeapsa morţii veşnice (Ioan 
3:16).  Evreii 2:9 explică scopul acestui 
sacrificiu:  „Dar pe Acela, care a fost făcut 
„pentru puţină vreme mai pe jos decât 
îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat 
cu slavă şi cu cinste”, din pricina morţii, pe 
care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui 
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.”  
Isus a devenit mielul de sacrificiu oferit de 
Dumnezeu pentru păcatele omenirii. 
 Concepţia răscumpărării a fost făcută 
cunoscut vechiului Israel prin sistemul de 
sacrificii al Vechiului Legământ.  În Evreii 
9:22, noi citim că, „după Lege, aproape totul 
este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, 
nu este iertare.”  În versul 28, gândul 
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continuă, „tot aşa, Hristos, după ce S'a adus 
jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora.”  Apostolul Ioan adaugă că:  
„sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne 
curăţeşte de orice păcat”  (1 Ioan 1:7). 
 Răscumpărarea este definită ca „o 
pierdere, în special prin plata unui preţ;…cu 
referinţă la intervenţia specială a lui 
Dumnezeu pentru salvarea omenirii 
(Dicţionarul Bibliei al lui Unger [Unger’s 
Bible Dictionary], 1972, „Redemption” 
[răscumpărare, izbăvire, mântuire]).  Cu alte 
cuvinte, mântuirea este un act al lui 

Dumnezeu care ne eliberează de vinovăţia pe 
care ne-am câştigat-o prin păcatele noastre, 
substituind moartea lui Hristos pentru 
pedeapsa pe care o meritam noi. 
 Totuşi, Dumnezeu va acorda iertarea 
numai celor care se pocăiesc cu sinceritate.  
De aceea pocăinţa este punctul nostru de 
plecare pentru primirea iertării şi stabilirea 
unei legături de durată cu Creatorul nostru.  
Cei care se pocăiesc cu adevărat de 
practicarea obişnuită a păcatului vor fi iertaţi 
şi vor deveni slujitorii răscumpăraţi ai lui 
Dumnezeu. 

 
Dragostea este baza relaţiei lui Dumnezeu 

 
 Apostolul Ioan ne spune:  „Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu 
este dragoste.  Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în 
lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El”  (1 Ioan 4:8-9; compară cu Ioan 3:16-17; Tit 3:4-7). 
 După cum am discutat mai înainte în lecţia aceasta, Dumnezeu ne demonstrează dragostea Sa 
prin multele promisiuni de mântuire şi viaţă veşnică în care se referă la noi.  Dumnezeu Tatăl doreşte 
personal să ia parte în vieţile noastre zilnice.  Aşa cum a zis Pavel, „Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”  (Filipeni 2:13). Pavel ne explică 
cum Isus Hristos, Fratele nostru mai mare, trăieşte în noi dacă suntem Creştini convertiţi (Galateni 
2:20). 
 
Ce asigurare avem noi că Tatăl şi Isus Hristos ne vor ajuta când avem nevoie de ajutor 
spiritual? 
 
 „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.  Să ne apropiem dar cu deplină încredere de 
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de 
nevoie”  (Evreii 4:15-16). 
 
 „Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.  Şi 
dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe cari I le-am cerut”  
(1 Ioan 5:14-15; compară cu Matei 7:7-8; Filipeni 4:6). 
 
 Relaţiile sunt clădite pe comunicaţii bune.  Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie că El ne ascultă 
şi ne răspunde cererilor noastre conform voinţei Lui şi în cel mai bun interes al nostru.  El doreşte ca 
noi să răspundem dragostei Sale.  Noi vorbim cu Dumnezeu prin gândurile şi rugăciunile noastre, iar 
El ne vorbeşte prin Cuvântul Său, Duhul Său şi slujitorii Săi. 
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Cum trebuie să ne exprimăm dragostea faţă de Dumnezeu? 
 
 „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.  Cine zice: „Îl cunosc”, şi 
nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.  Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, 
în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.  Cine zice că 
rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus”  (1 Ioan 2:3-6; compară cu 1 Ioan 3:22). 
 „Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim 
poruncile Lui.  Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt 
grele”  (1 Ioan 5:2-3). 
 
 Aşa cum explică Ioan, Dumnezeu se aşteaptă ca noi să demonstrăm dragostea noastră pentru 
El, şi pentru alţii, păzind poruncile lui Dumnezeu.  Noi avem viaţa lui Isus Hristos ca model de cum 
ar trebui să trăim.  Isus a păzit poruncile lui Dumnezeu (Ioan 15:10).  El I-a făcut plăcere lui 
Dumnezeu prin supunerea Sa şi prin dorinţa de a face voia lui Dumnezeu.  (Pentru mai multă 
informaţie asupra subiectului acesta, să cere negreşit copia ta gratuită a broşurii Cele Zece Porunci 
[The Ten Commandments] sau coboar-o depe Internet la www.ucg.org/easteuropean ). 
 După cum noi suntem primitorii dragostei lui Dumnezeu, El se aşteaptă ca noi să împărţim 
dragostea aceasta cu alţii.  Dragostea aceea, a zis Hristos, îi va caracteriza pe discipolii Săi de-a 
lungul veacurilor.  „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă 
iubiţi şi voi unii pe alţii.  Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii”  (Ioan 14:34-35; compară cu 1 Ioan 4:11). 
 
Ce alte calităţi spirituale ar trebui să fie evidente în vieţile noastre cum noi ne străduim să 
trăim conform cu voinţa lui Dumnezeu? 
 
 „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce 
v-a fost făgăduit.  „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.  Şi cel 
neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el”  (Evreii 
10:36-38). 
 
 „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii cari 
ştiţi că veţi primi dela Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos”  Coloseni 3:23-24). 
 
 „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.  Eu 
sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul”  (Apocalipsa 22:12-13). 
 
 Viaţa unui Creştin nu este uşoară (Matei 7:13-14; 2 Timotei 3:12).  Noi suntem aşteptaţi să 
îndurăm, căutându-L pe Dumnezeu din toată inima în timp ce aşteptăm cu răbdare împlinirea 
promisiunilor Lui.  
 În timp ce Îl urmăm pe Dumnezeu şi răspundem voinţei lui continuu, ne bucurăm de 
binecuvântările spirituale promise de El. Dar multe din promisiunile şi binecuvântările cele mai 
importante devin realitate numai când se reîntoarce Isus Hristos.  Isus ne spune că „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”  (Ioan 
16:33).  Una dintre binecuvântările cele mai mari primite de noi este puterea, răbdarea şi capabilitatea 
de a îndura problemele pe care le întâlnim în „acest veac rău”  (Matei 10:31-38; Galateni 1:4). 
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Este important ca noi să trăim conform cu voia lui Dumnezeu pentru ca să moştenim 
promisiunile Sale? 
 
 „Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face 
voia Tatălui Meu care este în ceruri”  (Matei 7:21; compară cu Luca 6:46). 
 
 Trăitul nostru conform voii Tatălui îi este important lui Hristos.  El îi consideră pe cei ce fac 
voia lui Dumnezeu ca fiind membri apropiaţi ai familiei Sale.  „Căci oricine face voia Tatălui Meu 
care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă”  (Matei 12:50). 
 Acei care apar numai că-L slujesc pe Dumnezeu – dar în realitate practică fărădelegea, 
încălcând voit legea spirituală a lui Dumnezeu – nu vor fi incluşi în Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 
7:22-23).  Ei nu vor face parte din familia Sa spirituală veşnică. 
 
Cine sunt membrii casei lui Dumnezeu, a familiei Sale, în epoca aceasta? 
 
 „…să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui 
viu, stâlpul şi temelia adevărului”  (1 Timotei 3:15). 
 
 Biserica este casa, sau gospodăria, lui Dumnezeu.  Consistă din aceia care răspund chemării 
Sale şi urmează voia divină.  Pavel a scris Creştinilor din vremea sa:  „Aşa dar, voi nu mai sunteţi 
nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui 
Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Hristos.  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.  Şi prin El şi 
voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”  (Efeseni 2:19-22). 
 Dar ce este Biserica lui Dumnezeu?  În orice discuţie despre Biserică noi trebuie mai întâi să 
definim semnificaţia.  În Biblie cuvântul biserică vine dela cuvântul grec ekklesia.  În esenţă 
înseamnă „cei chemaţi afară.”  Termenul acesta este folosit să descrie credincioşii pe care Dumnezeu 
i-a chemat afară din lumea aceasta ca să-L urmeze pe El. 
 Cuvântul biserică în Biblie nu înseamnă niciodată o clădire, aşa cum unii presupun incorect.  
„Întotdeauna reprezintă un grup de Creştini dedicaţi în orice localitate dată care se întrunesc să 
practice religia lor, sau totalitatea acestor grupuri răspândite prin toată lumea”  (Noul Testament al 
Traducătorului [Translator’s New Testament], Glosar, pp.557-558).   
 Pavel defineşte Biserica ca „trupul lui Hristos”  (1 Corinteni 12:12, 27).  Între membrii ei are 
presbiteri, care conduc şi învaţă congregaţia.   
 „Cînd au ajuns la Ierusalem, au fost primiţi de Biserică, de apostoli şi de presbiteri, şi au 
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei”  (Faptele Apostolilor 15:4).  Aici biserica este identificată ca 
apostolii aceia, prezbiterii şi alţi membri în Ierusalem.  Alte scripturi se referă la „biserică” în alte 
localităţi (Faptele Apostolilor 13:1; Romani 16:1; 1 Corinteni 1:2). 
 
Cine a fondat Biserica lui Dumnezeu? 
 
 „pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o 
vor birui”   (Matei 16:18). 
 
 Isus Hristos este fondatorul Bisericii lui Dumnezeu.  El a promis că Biserica va exista 
întotdeauna după fondarea ei în primul secol.  Ea rămâne până astăzi. 
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Ce distinge clar lumea care face parte din Biserica lui Dumnezeu? 
 
 „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”  (Romani 7:8). 
 
 Acei care îl au pe Duhul lui Dumnezeu locuind în ei sunt adevăraţii discipoli ai lui Dumnezeu  
şi constituie adevărata Biserică a lui Dumnezeu.  Trupul lui Hristos este format de aceia care Îl au pe 
Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:13). 
 „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”  (Romani 
8:14).  Duhul lui Dumnezeu distinge oamenii care sunt fii şi fiicele Lui de oamenii care nu sunt încă 
chemaţi. 
 
Cine conduce Biserica lui Dumnezeu? 
 
 „căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul 
trupului.  Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor 
lor în toate lucrurile”  (Efeseni 5:23-24; compară cu Coloseni 1:18). 
 
 Isus Hristos, este Capul său, conduce Biserica lui Dumnezeu.  Hristos îşi iubeşte Biserica şi o 
nutreşte şi munceşte continuu cu Biserica  să o prepare ca mireasa Sa (Efeseni 5:25-27).  
 
Ce rol servesc prezbiterii Bisericii? 

 „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi 
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de 
om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos”  (Efeseni 4:11-13). 

 Isus Hristos îi alege pe unii să servească Trupul lui Hristos şi să-i ajute pe membri să crească 
spiritual.  Cuvântul minister înseamnă „slujitor.”  Păstorii şi alţi prezbiteri sunt chemaţi de Dumnezeu 
pentru a servi nevoile spirituale ale celor chemaţi afară.  Învăţătura corectă este răspunderea lor cea 
mai importantă (versurile 12-15). 

 Prezbiterii urmează să instruiască în doctrină la fel ca şi să ajute Creştinii să crească în harul şi 
cunoştinţa lui Isus Hristos (2 Petru 3:18).  Pavel le-a spus prezbiterilor pe care i-a învăţat el personal: 
„Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau: 
supraveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său”  
(Faptele Apostolilor  20:28).   

 Cu o altă ocazie le-a explicat metoda luată de el şi alţi apostoli pentru a servi Biserica.  „Nu 
doar că am avea stăpânire peste credinţa voastră; dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria 
voastră; căci staţi tari în credinţă”  (2 Corinteni 1:24). 

 Răspunderile prezbiterilor Bisericii includ supravegherea turmei lui Dumnezeu, conducerea  
şi îngrijirea lor aşa cum o face un păstor cu oile lui (1 Petru 5:1-3).  
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Care este misiunea Bisericii? 
 
 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”  (Matei 24:14). 
 
 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit…”  (Matei 28:19-20). 
 
 Dumnezeu cheamă lume pentru mai multe motive, unul dintre care este să ajute să 
împlinească însărcinarea dacă Bisericii să răspândească evanghelia şi să-i instruiască pe cei chemaţi 
pentru ca ei să poată să înţeleagă şi să trăiască modul Lui de viaţă.  Însărcinarea aceasta poate fi 
împlinită prin eforturile combinate ale celor chemaţi afară de Dumnezeu.   
 Pavel spune Biserica ar trebui întotdeauna să se străduiască „să caute să păstreze unirea 
Duhului, prin legătura păcii”  (Efeseni 4:3).  Pavel încurajează membrii Bisericii să lucreze pentru 
unitate şi să clădească pe unitatea aceea pe măsură ce răspândesc evanghelia adevărată şi fac ucenici.   
 Pavel descrie felul de atitudine modestă care conduce la adevărata unitate spirituală din cadrul 
Bisericii:  „Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este 
vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi 
o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.  Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci 
în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi.  Fiecare din voi să se uite nu la 
foloasele lui, ci şi la foloasele altora.  Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”  
(Filipeni 2:1-5). 
 Membrii Bisericii sunt îndemnaţi să se iubească şi să aibă grijă unii de alţii aşa cum Hristos a 
iubit pe discipolii Săi şi a avut grijă de ei.  Aceasta cere un efort atât colectiv cât şi individual.   
 
Sunt membrii Bisericii de aşteptat să se întrunească împreună în mod regulat? 
 
 „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.  Să nu 
părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, 
cu cât vedeţi că ziua se apropie”  (Evreii 10:24-25; compară cu Leviticul 23:3). 
 
 Membrii Bisericii urmează să muncească împreună pentru împlinirea însărcinării date de Isus 
Hristos, întrunindu-se împreună pentru a se încuraja unii pe alţii şi pentru a fi instruiţi în adevărul lui 
Dumnezeu aşa cum ei arată dragoste şi suport unul pentru altul. 
 
Ce altceva fac cei din Biserică? 
 
 „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh 
şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.  Dumnezeu este Duh; şi cine se închină 
Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”  (Ioan 4:23-24). 
 
 Biserica de asemenea se întruneşte în mod regulat pentru a I se închina lui Dumnezeu.  
Observă că Hristos a zis ca adepţii Lui se vor închina Tatălui „în duh şi în adevăr.” 
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Care este „adevărul” menţionat de Isus Hristos? 
 
 „Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.  Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: 
Cuvântul Tău este adevărul”  (Ioan 17:16-17). 
 
 Hristos a indicat că discipolii Săi vor fi acei care vor fi sanctificaţi – vor fi puşi de-o parte – 
de adevărul lui Dumnezeu.  De secole, omenirea a dezbătut ce este adevărul.  Adlai Stevenson, un om 
de stat american din secolul 20, a notat că:  „vei afla că adevărul este adesea ne-popular şi disputa 
dintre închipuirea plăcută şi faptul neplăcut este inegală.” 
 Atât de mulţi au acceptat tradiţii şi obiceiuri bizare ca parte a religiei lor  încât adevărul lui 
Dumnezeu este obscurat.  Adevărul lui Dumnezeu este în întregime în Cuvântul lui Dumnezeu, 
Sfânta Biblie, atât Vechiul cât şi Noul Testament (Matei 4:4; Luca 4:4; 2 Timotei 3:15-17). 
 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să stea ca bază a credinţelor noastre, în loc de tradiţiile şi 
obiceiurile oamenilor (Marcu 7:9-13).  Isus a zis:  „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături cari nu 
sunt decât nişte porunci omeneşti. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de 
oameni”  (versurile 7-8). 
 
A zis Hristos că Biserica Lui avea să fie un corp mare, influenţial? 
 
 „Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia”  (Luca 12:32;  
compară cu Deuteronom 7:7). 
 
 Hristos arată că corpul de credincioşi adevăraţi va fi o „turmă mică,” indicând un grup relativ 
mic. 
 Unde este Biserica aceea astăzi?  Biserica nu este o clădire.  Este lumea chemată de 
Dumnezeu să se bucure de o relaţie specială cu El.  Este cei chemaţi afară care au răspuns invitaţiei 
să primească Duhule lui Dumnezeu.  Biserica este un număr relativ mic de credincioşi care urmează 
adevărul lui Dumnezeu şi învăţăturile şi exemplul lui Isus Hristos.  Lumea aceasta de asemenea  
emulează exemplul apostolilor Bisericii primului secol.   
 Biserica este un organism spiritual care include prezbiteri care să ajute la edificarea şi 
creşterea spirituală a celorlalţi membri.  Membrii Bisericii lucrează împreună către scopul maturităţii 
spirituale.  Lucrând spre un scop comun, membrii Bisericii sunt dedicaţi împlinirii misiunii date lor 
de Isus Hristos cu aproape 2000 de ani în urmă.  (Pentru o înţelegere mai bună a Bisericii, să ceri 
negreşit copia ta gratuită a broşurii Biserica clădită de Isus [The Church Isus Built], sau cobor-o depe 
Internet la www.ucg.org/easteuropean ). 
 

Eşti tu chemat? 
 
Cum poţi tu să ştii dacă Dumnezeu te-a 
chemat pentru convertire?  Începe prin a te 
întreba ce este schimbat în părerea ta asupra 
vieţii, în special în modul în care gândeşti.  
Apostolul Pavel a explicat că „omul firesc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 
căci, pentru el, sunt nebunie; şi nici nu le 
poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate 

duhovniceşte”  (1 Corinteni 2:14).  De aceea 
Isus a zis că „nimeni nu poate veni la Mine, 
dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes”  
(Ioan 6:44). 
 Cu alte cuvinte, Dumnezeu trebuie să 
acţioneze mai întâi, prin puterea Duhului 
Lui, să-ţi deschidă mintea astfel ca tu să 
începi să vezi înţelepciunea căilor Lui şi 
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greşeala a lor tale proprii.  Numai atunci vei 
putea începe procesul pocăinţei adevărate.   
 Dece trebuie ca Dumnezeu să ne 
deschidă minţile mai întâi ca să ne dea 
înţelegere?  „Căci gândurile Mele nu sunt 
gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul.  Ci cât sunt de sus 
cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile 
Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele 
faţă de gândurile voastre”  (Isaia 55:8-9). 
 Isus ne dă un exemplu care ilustrează 
dece Dumnezeu trebuie ca mai întâi să-ţi 
deschidă mintea să înţelegi nevoia de a te 
preda Lui şi să-I permiţi să te ajute în 
schimbarea vieţii tale. 
 „Ucenicii s-au apropiat de El, şi I-au 
zis: „De ce le vorbeşti în pilde?”  Isus le-a 
răspuns: „Pentrucă vouă v-a fost dat să 
cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor 
nu le-a fost dat”  (Matei 13:10-11).  „De 
aceea le vorbesc în pilde, pentrucă ei, măcar 
că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici 
nu înţeleg.  Şi cu privire la ei se împlineşte 
proorocia lui Isaia, care zice: „Veţi auzi cu 
urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi 
cu ochii voştri, şi nu veţi vedea”  (versurile 
13-14). 
 Un exemplu asemănător este parabola 
(sau pilda) Fariseului şi a vameşului 
(colector de taxe):  „Doi oameni s-au suit la 
Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul 
vameş.  Fariseul sta în picioare, şi a început 
să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi 
mulţămesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca 
vameşul acesta.  Eu postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuială din toate veniturile 
mele”  (Luca 18:10-12).   
 Omul a ştiut Scripturile.  El le-a putut 
aplica altora şi să vadă defectele lor.  Dar el a 
avut puţină, sau nici o înţelegere, de cât de 
multă nevoie a avut el însuşi să se schimbe.   
 Acesta a fost tâlcul parabolei.  Isus a 
îndreptat-o spre cei care „se încredeau în ei 

înşişi că sunt neprihăniţi, şi dispreţuiau pe 
ceilalţi”  (versul 9). 
 Prin contrast, observă cum a răspuns 
vameşul (colectorul de taxe):  „Vameşul sta 
departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i 
ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: 
„Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”  
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a 
pogorât acasă socotit neprihănit decât 
celălalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi 
oricine se smereşte, va fi înălţat”  (versurile 
13-14). 
 Vameşul (colectorul de taxe) a 
perceput corect că Dumnezeu, prin cuvintele 
inspirate ale Scripturilor, îi explica cum ar fi 
putut el schimba propria sa viaţă.  El a 
priceput.  Dumnezeu lucra cu el astfel ca el 
să poată înţelege corect Scripturile. 
 Prima deşteptare a acestei nevoi 
pentru schimbarea personală rezultă adesea 
din descoperirea adevărului Scripturilor.  Aşa 
cum a explicat Pavel convertiţilor săi:  „căci 
dela început Dumnezeu v-a ales pentru 
mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa 
adevărului.  Iată la ce v-a chemat El, prin 
Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava 
Domnului nostru Isus Hristos”                      
(2 Tesaloniceni 2:13-14).   
 Dacă înţelegi ce înveţi în cursul 
acesta de studiu până la extinderea că vezi 
nevoia de a-ţi schimba viaţa şi să  începi să te 
supui din inimă poruncilor lui Dumnezeu, 
atunci Dumnezeu lucrează cu tine.  El te 
atrage spre El.  Motivarea acesta ca să-ţi 
predai viaţa lui Dumnezeu este un dar pe 
care trebuie să-l apreciezi.  Roagă-te pentru 
puterea şi înţelepciunea să „creşti în harul şi 
în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos”  (2 Petru 3:18). 
 Lecţia următoare a acestui curs de 
studiu al Bibliei va explica, în amănunte 
considerabile, pocăinţa şi convertirea.  S-o 
studiezi cu multă atenţie.
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Înapoi la început 
 
 Când am început lecţia aceasta, focarul nostru a fost dorinţa lui Dumnezeu de a intra într-
o relaţie permanentă cu creaţia Sa omenească.  El doreşte să-Şi împărtăşească natura Sa divină cu 
copiii Săi. De-a lungul secolelor Dumnezeu a invitat indivizi – la fel ca şi o naţiune – într-o 
relaţie specială de legământ cu El.  Înţelegerile divine care au rezultat au inclus multe promisiuni 
pe care Dumnezeu le-a împlinit sau le va împlini pentru poporul Său.  
 Începând cu aproape 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a invitat o naţiune spirituală, cei 
chemaţi în Biserica Sa (Galateni 6:16), într-o relaţie cu El.  El a stabilit un proces pentru ca 
aceasta să se poată întâmpla.  Biblia o numeşte convertire (Faptele Apostolilor 3:19; 15:3). 
 Dumnezeu ne cheamă într-o relaţie personală cu El. Este plăcerea lui Dumnezeu să 
împartă cu noi promisiunile şi darurile Sale: „De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca 
Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, 
orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului 
nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El…”  (2 Tesaloniceni 1:11-12). 
 La început Dumnezeu a dat omului o alegere crucială simbolizată de cei doi pomi din 
Grădina Edenului (Genesa 3).  Dumnezeu oferă din nou poporului Său ocazia de a se  împărtăşi 
din pomul vieţii şi să intre într-o relaţie permanentă cu El.  Aceasta este împlinirea spirituală a 
intenţiei originale pentru Adam şi Eva.   Sacrificiul lui Isus Hristos face tot acesta posibil.  
 Isus ne spune:  „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi 
Sfârşitul.  Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în 
cetate!”  (Apocalipsa 22:13-14). 
 Aminteşte-ţi de împlinirea sigură a promisiunii inspirate a relaţiei Noului Testament ce 
avem cu Dumnezeu.  El îşi ţine promisiunile!  El ne însumează relaţia pe care doreşte s-o aibă cu 
noi toţi:  „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.  El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.”  Cel ce şedea pe 
scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste 
cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”  (Apocalipsa 21:3-5). 
 Dumnezeu ne cheamă – ne invită – în această relaţie veşnică cu El ca membri ai familiei 
Sale.  În lecţia următoare vom explora cum doreşte Dumnezeu ca no să răspundem chemării Lui 
şi să dezvoltăm relaţia noastră cu El. 
 Lecţia aceasta a acoperi în scurt multe aspecte importante ale planului şi scopului lui 
Dumnezeu pentru omenire şi aranjamentele şi relaţiile Lui cu noi.  Pentru a înţelege mai bine 
elementele vitale acoperite în lecţia aceasta, negreşit să ceri următoarele broşuri gratuite, care 
bine-nţeles pot fi coborâte de asemenea depe Internet la www.ucg.org/easteuropean : 

• Care este destinul tău?  -- What Is Your Destiny? 
• Calea spre viaţa veşnică – The Road to Eternal Life 
• Poţi avea o credinţă vie – You Can Have A Living Faith 
• Biserica Clădită de Isus – The Church Jesus Built 
• Evanghelia Împărăţiei – The Gospel of the Kingdom 
• Cele Zece Porunci – The Ten Commandments 

Pentru broşurile gratuite contactează birourile depe lista dela urmă, din ţara ta sau ţara cea mai 
apropiată sau coboară-le depe Internet la www.ucg.org/easteuropean . 
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Chestiuni de Ponderat 
 
 Întrebările acestea sunt menite ca un ajutor de studiu, să stimuleze mai multă meditare 
asupra subiectelor discutate în lecţia aceasta şi să te ajute să le aplici la un nivel personal.   Noi 
îţi sugerăm să îţi faci timp să scrii răspunsurile tale la aceste întrebări şi să le compari cu cele din 
scripturile date.  Te rugăm să te simţi liber să ne scrii cu orice comentarii, întrebări sau sugestii 
despre curs sau lecţia aceasta. 

• Trebuie ca Dumnezeu să invite – să cheme – mai întâi oamenii ca să devină parte din 
familia Sa, sau este la cheremul fiecăruia dintre noi ca să ne chemăm (invităm) mai întâi 
la El?  (Matei 13:1-8, 10-11, 18-23; 22:14; Romani 8:28-30; Ioan 6:44; 65; 1 Corinteni 
1:2). 

• Ce sacrificiu imens a făcut Dumnezeu pentru ca omenirea să aibă acces la El şi la 
mântuire?  (Ioan 3:16; Evreii 2:9). 

• Ce fel de atitudine doreşte Dumnezeu să vadă în noi?  Avem noi nevoie să ne vedem 
defectele şi mărimea noastră în comparaţie cu El?  (2 Timotei 2:24-25; Isaia 66:2;  1 Ioan 
1:8-9; Faptele Apostolilor 2:38). 

• Ce ajutor ne oferă Dumnezeu ca să ne împuternicească să avem o relaţie cu El?  Sunt 
unele condiţii pentru a primi ajutorul acela?  (Ioan 14:16-17, 26; 15:26; 16:7; Faptele 
Apostolilor 5:32; 10:45; 1 Ioan 2:3-6; 5:2-3). 

• Prin darul Duhului Sfânt, extinde ocazia unei relaţii cu El şi oferă fiecărei persoane un 
dar veşnic, nepreţuit.  Care este darul acesta?  (Matei 25:34; 1 Ioan 3:1-3; Tit 1:2; 
Romani 6:23; 8:11, 30; 1 Timotei 6:12; 2 Petru 1:4). 

• Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam şi după aceea cu vechiul Israel.  A spus 
Dumnezeu că va face un legământ „nou”?  (Ieremia 31:31-33; Evreii 8:6; 8). 

• Care sunt membrii familiei lui Dumnezeu, gospodăria Sa?   (1 Timotei 3:15; Efeseni 
2:19-22; 1 Corinteni 12:12, 27). 

• Ce distinge discipolii adevăraţi ai lui Dumnezeu şi îi face parte din adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu?  (Romani 8:9; 1 Corinteni 12:13). 
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Web site: www.ucg.org.au E-mail: info@ucg.org.au   
Fiji: United Church of God  
P.O. Box 11081,  
Laucala Beach Estate, Suva, Fiji 
Noua Zeelandă: United Church of God 
P.O. Box 22, Auckland, 1015, New Zealand  
Phone: Toll Free 0508-463-763 
 
Filipinele: P.O. Box 81840  
DCCPO, 8000 Davao City, Philippines 
Phone and Fax: +63-82 241 0150 
Cell/text: +63-918-904 4444 
Web site address: www.ucg.org.ph   
Tonga: United Church of God - Tonga 
P.O. Box 127, Nuku’Alofa, Tonga 
 
TOATE ZONELE ŞI NAŢIUNILE NEMENŢIONATE  
 
United Church of God 
P.O. Box 541027 
Cincinnati, OH 4 
5254 -1027, U.S.A. 
Phone: (513) 576-9796

 
 


