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Ce este convertirea
Creştină?
Ce înseamnă a fi convertit?

Spre mijlocul secolului XX, sute de milioane de oameni fuseseră
convertiţi politic la modul de viaţă ateu promovat de Partidul Comunist. Adoptarea şi convertirea larg
răspândite la idealurile sociale şi politice comuniste l-au făcut unul dintre cele mai puternice sisteme de
credinţă din istorie. Dar convertirea la sistemul acela de credinţă i-a îndepărtat pe oameni de
Dumnezeu în loc de a-i atrage spre El.
Aceasta ar trebui să ne înveţe o lecţie: Nu toate convertirile sunt inspirate de Dumnezeu.
Advocaţi zeloşi ai aproape tuturor ideologiilor, filozofiilor şi religiilor încearcă să-i convertească pe
alţii la modul lor propriu de gândire.
Dorind să converteşti pe alţii la un mod de viaţă diferit poate fi o aspiraţie nobilă. Dar cine are
dreptul sau autoritatea să decidă care mod de viaţă este cel mai bun?
Dreptul acela aparţine exclusiv Dumnezeului Creator. Ca Făcătorul nostru, El singur poate
determina standardele pe care trebuie să le urmăm dacă noi urmează să trăim în pace şi armonie unii cu
alţii.

Determinarea lui Dumnezeu de a ne schimba natura
Dumnezeu doreşte foarte mult ca noi să fim convertiţi – să fim converţi de ai Lui. El doreşte ca
noi nu numai să învăţăm modul Lui de viaţă dar să-l şi practicăm – să fim sinceri şi complet dedicaţi
lui. El ne promite ajutorul Său dacă noi urmăm de bună voie instrucţiunile Lui. Ne va împuternici prin
Duhul Său să „îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi
sfinţenie pe care o dă adevărul” (Efeseni 4:24). Scopul Lui este să ne schimbe să ne convertească
dinăuntru, din inimă.
Când cineva I s-a adresat lui Isus Hristos ca „Bunule Învăţător,” El a răspuns: „De ce-Mi zici
bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu” (Matei 19:16-17, Biblia Ortodoxă Română).
Ideea Lui a fost că Dumnezeu este singura sursă de caracter neprihănit, nu că ar fi fost ceva greşit cu
propriul caracter al lui Isus.
Dacă noi nu suntem buni în mod natural, atunci cum devenim buni în ochii lui Dumnezeu?
Isus ne dă răspunsul: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la
pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Marcu 2:17).
Biblia explică dece omenirea are nevoie atât de disperat de vindecare spirituală. Ne explică de
asemenea cum se poate obţine acea vindecare. Dezvăluie eforturile lui Dumnezeu să vindece defectele
de caracter pe care noi le numim în general ca natura (firea) omenească. Începe prin a ne arăta cum a
devenit omenirea bolnavă spiritual. Se termină cu fiinţele omeneşti vindecate spiritual moştenind viaţa
veşnică drept copiii lui Dumnezeu.
În Biblie găsim amănunte ale determinării lui Dumnezeu să ne salveze de boala spirituală care
ne-a plăguit prin toată istoria. Ne explică sursa comportării noastre şi a problemelor spirituale.
Contrastează natura divină a lui Dumnezeu cu natura noastră omenească şi ne descrie planul Său de a
schimba unele din atitudinile şi răspunsurile noastre cele mai de bază situaţiilor de fiecare zi ale vieţii.
Dezvăluie determinarea lui Dumnezeu – exprimată în „făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe” -ca să ne facă „părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4).
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Doi factori principali formează tot ce este greşit cu firea omenească. Primul este slăbiciunea
fundamentală inerentă în mintea şi corpul nostru carnal. Gândurile şi emoţiile noastre sunt legate
direct de impulsurile şi dorinţele noastre carnale. Noi suntem născuţi cu ele. Dar noi nu suntem
născuţi nici cu cunoştinţa nici cu puterea să le mânuim corect.
A doua, impulsurile şi dorinţele noastre naturale sunt adesea afectate, şi chiar manipulate, de
presiuni exterioare. Influenţe contrarii sunt iniţiate din multe surse – familiale, educaţionale,
recreaţionale, culturale şi spirituale, pentru a numi numai câteva. Dar ele au un singur lucru în comun:
Ele tentează instinctele şi dorinţele noastre de bază.
Părinţii noştri ne pot învăţa cunoştinţă spirituală valoroasă, în special dacă înţelegerea lor se
bazează pe standardele şi cunoştinţele lui Dumnezeu. Dar numai Creatorul nostru ne poate da puterea
ca să ne controlăm corect gândurile şi atitudinile şi să rezistăm ispitelor care de bombardează. Deci
procesul de a deveni neprihănit este un proces miraculos care cere intervenţia directă şi activă a lui
Dumnezeu.
Mai întâi El ne cheamă deschizându-ne minţile ca să înţelegem Scripturile. După aceea El
începe să ne întoarcă vieţile noastre în jur – dacă noi de bună voie răspundem chemării Sale şi
cooperăm cu El.

Ce este convertirea?
Cuvântul convertire, cum este folosit în cercurile religioase de astăzi, de obicei implică
acceptarea unui sistem de credinţă religioasă. Dar semnificaţia biblică fundamentală este – „a se
întoarce spre” – de obicei a se întoarce spre Dumnezeu.
Aceasta, bine-nţeles, aduce o întrebare crucială: Dela ce ne întoarcem când ne întoarcem spre
Dumnezeu, ce dăm de o parte când suntem convertiţi? Sau, cu alte cuvinte, dece avem nevoie de
convertire? Ce ne separă de Dumnezeu în primul rând?
Proorocul Isaia ne dă răspunsul: „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască,
nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci 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 59:1-2).
Apostolul Ioan adaugă: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri…” (1 Ioan 1:8). Pentru a
primi binecuvântări şi alt ajutor dela Dumnezeu, noi trebuie să ne întoarcem la El – recunoscând şi
întorcându-ne dela păcatele noastre.
Isus l-a comisionat pe apostolul Pavel să meargă la gentili şi să „ca să le deschizi ochii, să se
întoarcă dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin
credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi” (Faptele Apostolilor 26:18).
Instrucţiunile lui Hristos pentru Pavel ne prevede cu o delineare scurtă de cum urmau să se adauge
convertiţii la corpul spiritual, „Biserica lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:2). Fiecare convert nou trebuie
să se întoarcă dela căile Satanei întorcându-se la căile lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să accepte şi să
răspundă termenilor şi condiţiilor lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor.
În lecţia aceasta vom examina procesul prin care vieţile noastre pot fi întoarse spre Dumnezeu
– procesul de convertire. Vom afla ce a înţeles Petru când i-a exortat pe concetăţenii lui: „Pocăiţi-vă
dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele…” (Faptele Apostolilor 3:19).
Noi examinăm cum, începând cu pocăinţa, noii convertiţi se pot întoarce dela o viaţă de păcat să
devină slujitorii Dumnezeului cel viu.
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Ce este păcatul?
Prin tot cursul acesta vedem că Dumnezeu explică ce este păcatul. Dar acum vom vedea dacă
Scripturile ne dau o vedere şi mai largă a păcatului decât am întâlnit deja. Deci să începem lecţia
aceasta prin examinarea aspectelor păcatului referite în modul cel mai obişnuit în Biblie. În acelaşi
timp, vom afla dece noi păcătuim astfel ca să putem înţelege mai bine necesitatea procesului de
convertire. Atunci ne vom îndrepta spre alte aspecte ale pocăinţei, botezului şi a convertirii.
Cum defineşte Biblia păcatul în forma cea mai directă?
„Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4).
Legea lui Dumnezeu defineşte diferenţa dintre bine şi rău, între păcat şi neprihănire. Aşa Cum
a explicat Pavel: „prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului” (Romani 3:20).
Care este miezul legii lui Dumnezeu?
„Domnul a scris pe table …Cele Zece Porunci cari vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul
focului, în ziua adunării; şi Domnul mi [Moise] le-a dat” (Deuteronom 10:4).
Toate poruncile Scripturilor şi alte legi sunt bazate pe principiile conţinute în Cele Zece
Porunci – şi Cele Zece Porunci sunt bazate pe două regiuni mari de dragoste care reflectă caracterul
lui Dumnezeu (Matei 22:37-40; compară cu 1 Ioan 4:8, 16; Romani 13:9-10).
Păcatul este comportarea într-o manieră care nu arată dragoste nici pentru Dumnezeu nici
pentru vecinul nostru. Îi dăunează pe alţii la fel ca şi pe noi înşine. Este în special de distructivă
relaţiei noastre unii cu alţii şi cu Dumnezeu.
(Pentru o explicaţie mai completă a daunelor cauzate de încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, şi
a beneficiilor pe care le vei culege ţinându-le, să ceri negreşit copia ta gratuită a Cele Zece Porunci
[The Ten Commandments]).
Ce trebuie noi să facem mai întâi pentru a fi convertiţi?
„…Dar dacă cel rău se întoarce dela toate păcatele pe cari le-a săvârşit, şi păzeşte toate legile
Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri…” (Ezekiel 18:21).
Ca să fim convertiţi – să ne întoarcem dela păcat şi să primim iertarea lui Dumnezeu şi pe
Duhul Sfânt – noi trebuie să ne oprim de a mai încălca legile Lui şi să începem să dezvoltăm obiceiuri
drepte prin supunerea la ele. „Dimpotrivă cînd zic celui rău: „Vei muri!” -- dacă se întoarce dela
păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează
învăţăturile cari dau viaţa, şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri. Toate
păcatele pe cari le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!” (Ezekiel
33:14-16).
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Cât este de răspândit păcatul?
„după cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care
să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi
au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar” (Romani 3:10-12;
compară versul 23).
Biblia ne spune că noi toţi am cedat dorinţei şi a egoismului naturii omeneşti şi am violat legile
lui Dumnezeu.
Să considerăm atât cum Biblia descrie diferite aspecte ale păcatului, şi în acelaşi timp, explică
dece păcătuim noi.
Sunt unele păcate mai uşor de recunoscut decât altele?
„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia,
desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile,
dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5:19-21).
Aproape fiecare înţelege că o comportare revoltător de agresivă, duşmănoasă şi dedată
plăcerilor este dăunătoare. Dar nu fiecare vede clar sursa acestei comportări. Deci unele aspecte ale
păcatului nu sunt atât de vizibile ca acelea descrise de Pavel în Galateni.
Unde începe păcatul?
„Dar, ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile
rele…” (Matei 15:18-19).
Păcatul începe în minţile noastre. Începe prin gânduri, dorinţe şi atitudini dăunătoare. Pavel ne
spune că „Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pământeşti, cînd făceam
voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi” (Efeseni
2:3; compară cu Romani 1:28-32; Galateni 5:24; Coloseni 3:5-9).
A dat Isus exemple clare de asemenea păcate?
„Dar Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi
oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice:
„Nebunule”, va cădea supt pedeapsa focului gheenei” (Matei 5:22).
„Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris:
„Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Marcu 7:6).
„Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în
inima lui” (Matei 5:28).
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Nesupunerea legilor lui Dumnezeu începe întotdeauna în minte. Isus a citat relele mâniei,
ipocriziei şi a poftei sexuale pentru a ilustra principiul acesta. Apostolul Petru de asemenea a înţeles că
păcatul este produsul unei gândiri stricate. Când l-a certat pe vrăjitorul Simion, Petru l-a sfătuit,
„Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale,
dacă este cu putinţă” (Faptele Apostolilor 8:22; compară cu Psalm 81:11-13).
Este păcat pentru noi să ne pângărim conştiinţa?
„Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o
credinţă neprefăcută” (1 Timotei 1: 5).
„…Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat.” (Romani 14:23).
Conştiinţa noastră este numai ceea ce noi credem să fie bine sau rău, indiferent dacă este aşa
sau nu. Când ne încălcăm conştiinţa, noi facem ceva ce credem că nu ar trebui să facem, şi astfel
compromitem cu ceea ce credem să fie rău. Pavel spune că aceasta, de asemenea, este păcat.
Noi accentuăm că nimeni nu se naşte cunoscând automat binele de rău. După cum am văzut
deja din Cursul acesta de Studiu al Bibliei, o înţelegere a binelui şi răului vine dela cunoaşterea legii
lui Dumnezeu. Cunoştinţa aceasta devine parte a conştiinţei noastre. Dacă noi acţionăm contrar
acestei cunoştinţe, în literă sau în spirit, noi păcătuim. Apostolul Pavel ne-a avertizat de asemenea:
„Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de
duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni cari vorbesc minciuni,
însemnaţi cu ferul roş în însuşi cugetul lor” (1 Timotei 4:1-2). Dacă continuăm să păcătuim când
ştim mai bine, purtăm riscul de ne „înfiera” conştiinţă astfel că devenim mai puţin senzitivi la păcat şi
astfel mai întăriţi împotriva lui Dumnezeu.
Este posibil să ne vedem mai neprihăniţi decât suntem?
„A mai spus şi pilda aceasta pentru unii cari se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi, şi
dispreţuiau pe ceilalţi” (Luca 18:9).
În parabola care începe cu versul următor în Evanghelia lui Luca, Isus descrie doi oameni,
fiecare dintre ei uitându-se foarte diferit la el însuşi. Isus ilustrează că este uşor pentru unul să se
considere pe el însuşi neprihănit când nu este. „„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.” 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!” (Luca 18:10-13).
Fariseul, membru al unui corp religios respectat, a observat cerinţele externe ale legii. El a
apărut neprihănit altora, dar lui i-a lipsit în întregime scopul atâtor de multe legi date de Dumnezeu –
dragostea şi respectul pentru aproapele tău. În inima sa el însă dispreţuia altă lume. El a arătat spre
supunerea sa exterioară ca să se exalte pe sine peste alţii în loc să cultive dragostea reală pentru ei.
Prin contrast, vameşul (colectorul de taxe), un membru al unei profesiuni dispreţuite, care ere
renumită pentru înşelarea oamenilor, a putut vedea că păcătuise. El a venit la Dumnezeu pocăit,
căutând iertarea Lui ca să poată să-şi înceapă viaţa reînnoit. Isus a conchis parabola Sa spunând: „Eu
vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se
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înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat” (versul 14). Numai acei care se smeresc ei
înşişi destul ca să recunoască atitudinile, dorinţele şi motivele lor păcătoase, pot afla pocăinţa
adevărată. Acei care rămân neprihăniţi în proprii lor ochi, rămân orbiţi spiritual.

Firea noastră păcătoasă
Ce anume dinăuntrul nostru ne îndeamnă să păcătuim?
„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte… 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” (Romani
8:6-8; compară cu Tit 1:15; Isaia 55:7-8).
Ca fiinţe omeneşti, noi preferăm să facem lucrurile conform căii noastre proprii. Ca rezultat
putem dezvolta cu uşurinţă, conştient sau inconştient, resentimentul pentru autoritatea lui Dumnezeu
asupra noastră (Coloseni 1:21). Aceasta este în special de adevărat când instrucţiunea lui ne interzice
să facem ceea ce vrem noi.
Atunci, devine uşor pentru noi să convertim, de obicei inconştient, resentimentele noastre –
duşmănia noastră ascunsă spre ceea ce noi simţim ca intervenţia inutilă a lui Dumnezeu în treburile
noastre – într-o rezistenţă activă împotriva poruncilor Lui. Noi simplu începem să ignorăm unele din
legile Sale sau să le reinterpretăm să se potrivească vederilor noastre proprii. Acesta este modul în
care lucrează firea noastră păcătoasă, numită în mod obişnuit natura omenească. Atitudinile acestea
greşite încep în mintea noastră.
De obicei noi deghizăm atitudinile de resentiment şi de nesupunere cu o aşa extindere încât noi
ne înşelăm singuri în credinţa că ele numai există. Aşa cum a observat Ieremia: „Inima este nespus de
înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). Noi ne putem înşela
cu uşurinţă în a crede că nu facem nimic rău. De aceea Scripturile ne spun, „Multe căi pot părea bune
omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” (Proverbe 14:12). Noi ne orbim singuri la seriozitatea
păcatelor noastre.
Fiecare trebuie să dea faţă cu o minte păcătoasă, înşelătoare. Nu există excepţii. Rezistenţa la
instrucţiunile lui Dumnezeu începe cu gândurile şi atitudinile noastre. Noi toţi am păcătuit! Noi toţi
suntem vinovaţi!
A recunoscut Pavel firea sa păcătoasă?
„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin
aceasta că Legea este bună. Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care
locuieşte în mine” (Romani 7:14-17).
Pavel a înţeles foarte bine firea sa omenească – cât de înşelătoare poate fi. Ca tânăr băiat evreu
el fusese învăţat să facă ceeace era drept. În linie cu pregătirea sa timpurie, el a fost excepţional de
sincer. Totuşi, când Hristos i-a deschis mintea să se vadă aşa cum a fost el în realitate, el a recunoscut
că se înşela singur asupra propriei sale neprihăniri. El a putut vedea că păcătuise în multe feluri, atât în
activitate cât şi în atitudine.
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El a conchis: „Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea
pământească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe
care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să
fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine
legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine” (versurile 18-21).
Pavel nu a ales deliberat să păcătuiască. Cu toate acestea, el a putut să se uite înapoi la viaţa sa
şi să recunoască ce multe lucruri pe care le făcuse fuseseră într-adevăr păcătoase, deşi la vremea aceea
el nu pricepuse că erau greşite şi contrarii voinţei lui Dumnezeu. Descriind orbirea sa la propriile sale
activităţi păcătoase şi la slăbiciunea sa de a rezista păcatului, el îl descrie pe fiecare dintre noi.
Trebuie să ne recunoaştem noi păcatele noastre şi să le rezolvăm?
„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. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi” (1 Ioan
1:8-10; compară cu Iacov 1:13-15).
Una dintre problemele noastre cele mai mari, este să recunoaştem că atitudinile şi acţiunile
noastre nu sunt drepte în vederea lui Dumnezeu. Noi ne putem convinge singuri că felurile noastre
sunt bune şi drepte. Dar pentru a fi cu adevărat convertiţi – întorşi din toată inima la Dumnezeu -- noi
trebuie să ne examinăm cu atenţie şi bunăvoinţă motivele noastre proprii. Trebuie să recunoaştem că
suntem cu toţii prea susceptibili dorinţelor care ne canalizează gândirea noastră pe calea păcatului.
Isus a explicat că priorităţile noastre – ce este cel mai important pentru noi – ne determină de
obicei acţiunile. El a citat ca exemplu problema obişnuită a lăcomiei: „Nici o slugă nu poate sluji la
doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţinea numai la unul şi va nesocoti pe
celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau şi ei
toate lucrurile acestea, şi îşi băteau joc de El. Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi
înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentrucă ce este înălţat între oameni, este o
urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:13-15).
Ce preţuim noi cel mai mult este ceea ce determină comportarea noastră. Când valorile noastre
sunt defecte, noi căutăm moduri ca să ne justificăm părerile şi comportarea, înşelându-ne astfel singuri
(Iacov 1:22-24).
Care este cea mai obişnuită înşelare de sine?
„Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris:
„Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei,
dând învăţături cari nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi
datina aşezată de oameni…El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi
datina voastră” (Marcu 7:6-9; compară cu Coloseni 2:8).
Tradiţiile, care nu sunt bazate solid pe principiile şi legile lui Dumnezeu, ne oferă adesea scuze
uşoare pentru păcat. Pentru că aproape fiecare le practică, raţionăm noi, cum ar putea ele să fie
greşite?
Dar de multe ori ele sunt greşite. Isus a arătat că tradiţiile religioase obişnuite, în timp ce pe
din afară apar ca drepte, în realitate pot deghiza păcatul. „Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău
şi pe mama ta;” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreşit cu
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moartea.” Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta, l-am
închinat lui Dumnezeu,” nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat
astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre” (Matei 15:4-6).
Unul dintre motivele pentru care Isus a murit pentru noi a fost să plătească pedeapsa pentru
urmarea tradiţiilor contrare Scripturilor. Apostolul Petru confirmă aceasta: „…Şi dacă chemaţi ca
Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei
voastre; 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 1:17-19). Este important ca noi să examinăm tradiţiile pe care le
urmăm pentru a fi siguri că nu sunt în conflict cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Concepţiile mai largi de păcat ale Bibliei
Cuvintele Ebraice şi Greceşti traduse „păcat”
prin toată Biblia se concentrează în mare pe
două concepţii. Primul este transgresiunea.
Să comiţi o transgresiune înseamnă
„să păşeşti peste” sau „să treci dincolo de o
limită sau o margine determinată.” Concepţia
aceasta poate fi comparată cu un atlet jucând
pe un teren cu linii delimitând limitele în
cadrul cărora urmează să se joace jocul. Când
un jucător trece peste liniile acelor limite, el a
comis o „transgresiune” şi a ieşit în afara
hotarelor. Limitele sunt puse ca să delimiteze
zona de jucat şi jucătorii trebuie să stea în
cadrul limitelor acelei zone.
Cele mai multe din celelalte cuvinte
traduse „păcat” în Biblie aplică un al doilea
concept, „de a greşi ţinta.” Din nou, pentru a
folosi o analogie din sport, dacă un jucător
ţinteşte spre un scop şi greşeşte, câte puncte
primeşte? Nici unul. El nu şi-a atins scopul,
a greşit ţinta la care a ţintit.
Vederea aceasta a păcatului include
concepţia noastră de a merge într-o anumită
direcţie dar abătându-ne dela traseu şi fără să
mai continuăm în direcţia intenţionată, cu
rezultatul că nu mai ajungem la destinaţia
propusă. Am greşit-o.
Concepţia aceasta de asemenea
acoperă ideea de a nu ne măsura cu un anumit
standard. Sper exemplu, cele mai multe
cursuri şi examene academice sunt gradate
conform cu un minimum standard. Dacă noi
nu satisface acest standard, noi cădem la acel
curs sau examen. Ne satisfăcând standardul

acela am „greşit ţinta” şi nu am trecut
examenul sau cursul.
Ambele
aceste
concepţii,
transgresiunea şi greşitul ţintei, au cerinţe de
bază. Pentru ca noi să transgresăm, dacă
trecem peste hotare sau limite, atunci trebuie
să avem hotare sau limite peste care să
trecem. Dacă noi greşim ţinta, trebuie să
avem o marcă, o ţintă sau un standard pe care
să-l greşim. Păcatul, atunci, înseamnă să
transgresăm hotarele pe care Dumnezeu ni
le-a pus, să greşim ţelul pe care ni l-a stabilit
El.
Aici este unde definiţiile biblice ale
păcatului devin importante – pentru că
scripturile acestea definesc limitele sau
standardele pe care Dumnezeu ni le-a pus.
Ele definesc terenul de joc în care urmează ca
noi să trăim. Ele de asemenea definesc
scopurile spre care trebuie să ţintim noi,
standardele minime pe care noi suntem de
aşteptat să satisfacem.
În alte cuvinte,
definiţiile biblice ale păcatului ne indică
standardele pe care ni le-a dat Dumnezeu,
care definesc ce Îi este acceptabil şi ce nu.
Ele ne arată ce se măsoară cu aceste standarde
şi ce este mai puţin decât ele, principiile
fundamentale pe care Dumnezeu ni le-a dat
pentru ca noi să trăim cu ele.
Definiţiile păcatului în Biblie nu sunt
numai arbitrare ce să faci şi ce să nu faci. În
schimb, ele ne arată modul în care Dumnezeu
vrea ca noi să trăim, principiile spirituale care
reflectă caracterul Său.
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Rolul Diavolului în Religie
Scripturile

dezvăluie că diavolul, ca
„dumnezeul veacului acestuia” (2 Corinteni
4:4), a asamblat o mulţime vastă de ajutoare
omeneşti. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt
numai simpli adepţi. Dar mult prea mulţi
dintre adepţii săi sunt de asemenea învăţători
religioşi înşelaţi.
Pavel explică legătura dintre ei şi
diavol: „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli
mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se
prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de
mirare, căci chiar Satana se preface într-un
înger de lumină” (2 Corinteni 11:13-14).
Orbiţi de doctrinele şi tradiţiile false
dar populare care s-au transmis dela o
generaţie la alta, învăţătorii aceştia înşelaţi
sunt între cele mai influenţiale unelte de
decepţie ale Satanei. El îi foloseşte ca să
deghizeze inteligent căile sale drept căi ale lui
Dumnezeu şi să-i conducă pe oameni pe drum
greşit.
Unii dintre conducătorii aceştia, şi
instituţiile pe care le servesc, sunt evident
bazate pe concepţii nebiblice.
Cu alte

cuvinte, credinţele lor sunt la origine seculare
sau păgâne.
Dar multe altele sunt falsificări ale
celor stabilite de Isus. Însuşi Isus a prezis că
se vor ridica învăţători falşi care îi „vor înşela
pe mulţi” (Matei 24:5, 11, 24). Creştinismul
acesta fals a început încă din timpul vieţii
apostolilor lui Hristos (Galateni 1:6-7). Petru
i-a prevenit pe Creştinii credincioşi: „În
norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum
şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, cari
vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor
lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi
vor face să cadă asupra lor o pierzare
năprasnică.
Mulţi îi vor urma în
destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea
adevărului va fi vorbită de rău” (2 Petru 2:12).
Diavolul joacă un rol imens în religiile
omenirii. Numai acei care cer ajutorul lui
Dumnezeu, în timp ce studiază cu sârguinţă
Biblia şi compară credinţele lor cu ce învaţă
ea, pot spera să învingă decepţiile care sunt
prevalente în organizaţiile şi tovărăşiile
religioase de astăzi.

Cum suntem noi ispitiţi?
Ce, în afară de atracţiile fizice, este cel mai răspunzător pentru ispitirea noastră să păcătuim?
„Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt…?”
(Faptele Apostolilor 5:3).
„Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum, sunt aceia în cari este sămănat Cuvântul; dar
după ce l-au auzit, vine Satana îndată, şi ia Cuvântul sămănat în ei” (Marcu 4:15).
„căci unele -'au şi întors să urmeze pe Satana” (1 Timotei 5:15).
Scripturile se referă uneori la Satana ce „ispititorul” (Matei 4:3). El este meşter la a ne ispiti să
dăm cont slăbiciunilor şi dorinţelor noastre egoiste (Efeseni 2:1-3).
Pavel i-a avertizat pe Creştini, fiind întorşi de sub influenţa Satanei, să nu-i cadă pradă din nou.
El a ştiut că aceasta a fost o primejdie reală (2 Corinteni 11:3). El a scris: „Astfel, în nerăbdarea mea,
am trimes să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi
osteneala noastră să fi fost degeaba” (1 Tesaloniceni 3:5).
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Care este una dintre căile principale ale Satanei de a-i seduce pe oameni să păcătuiască?
„Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în
apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu
este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după
faptele lor” (2 Corinteni 11:13-15).
Puţină lume înţelege extinderea influenţei Satanei asupra instituţiilor şi practicilor religioase ale
lumii. Satana a reuşit să ofere oamenilor orice preferinţă religioasă pe care ei ar fi posibil să-şi
imagineze. Rezultatul este confuzia religioasă. Numai prin citirea şi urmărirea cu atenţie a
Scripturilor (2 Timotei 3:13-17) ne putem noi descurca din mlaştina mondială a confuziei şi
înşelăciunii religioase. ( Să citeşti negreşit „Rolul Diavolului în religie” la pagina 9).
Din cauza acestei înşelăciuni religioase larg răspândite, este esenţial ca noi să ne rugăm pentru
ajutorul lui Dumnezeu ca să înţelegem corect Cuvântul Său şi să ne pocăim de toate transgresiunile
noastre. Când dorim să ne schimbăm vieţile, şi să ne predăm din inimă voii lui Dumnezeu, El a promis
să ne audă şi să ne răspundă. „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
Căci ori şi cine cere [din inimă şi conform voinţei Sale], capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i
se deschide” (Matei 7:7-8). „Şi orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi
facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:22).
Dumnezeu l-a folosit pe proorocul Natan să-l certe pe Regele David pentru comiterea
adulterului cu Bet-Şeba după ce a aranjat ca soţul ei să fie omorât în luptă (2 Samuel 12:7-9). David
şi-a recunoscut cu smerenia păcatele şi s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Negreşit să
citeşti şi să meditezi asupra rugăciunii de pocăinţă din inimă a lui David aşa cum a fost înregistrată în
Psalmul 51:1-3, 6-10). Dumnezeu a păstra rugăciunea de pocăinţă a lui David ca un exemplu al
atitudinii pe care ar trebui s-o avem noi când cerem iertarea Lui.

Importanţa pocăinţei
Am aflat deja că ne pocăim întorcându-ne dela păcat şi predându-ne vieţile lui Dumnezeu.
Pocăinţa începe cu chemarea lui Dumnezeu – deschiderea Lui a minţilor noastre ca să înţelegem corect
Cuvântul Său. Atunci trebuie să ne rugăm pentru ajutorul Lui şi începem să studiem Scripturile ca să
aflăm ce avem nevoie să schimbăm. Noi facem aceasta comparând credinţele, comportarea,
obiceiurile, tradiţiile şi gândurile noastre cu Sfânta Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul
standard de încredere cu care trebuie să ne măsurăm atitudinea şi comportarea noastră. Procesul acesta
de auto-examinare este esenţial dacă pocăinţa noastră urmează să fie adevărată, şi ar putea lua o parte
considerabilă din timpul nostru, în special dacă nu suntem familiari cu Scripturile. Acum să vedem ce
are de spus Biblia despre pocăinţa adevărată şi importanţa ei pentru relaţia noastră cu Dumnezeu.
A subliniat Isus importanţa pocăinţei?
„N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi” (Luca 5:32).
„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.
El zicea: „S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în
Evanghelie” (Marcu 1:14-15; compară cu Matei 4:17).
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Isus a propovăduit că prioritatea noastră cea mai importantă ar trebui să fie intrarea în Împărăţia
lui Dumnezeu (Matei 6:33). Dela începutul serviciului Său public El a subliniat că pocăinţa este o
parte integrală din realizarea acestui scop.
Au propovăduit pocăinţa proorocii din vechime ai lui Dumnezeu?
„Domnul v-a trimes pe toţi slujitorii Săi proorocii, i-a trimes dis de dimineaţă; şi n-aţi ascultat,
n-aţi plecat urechea să ascultaţi. Ei au zis: „Întoarceţi-vă fiecare dela calea voastră cea rea şi dela
răutatea faptelor voastre…” (Ieremia 25:4-5).
Trebuie ca acelaşi mesaj să continue a fi propovăduit în întreaga lume?
„Apoi [Isus] le-a zis: „…că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine…”
…Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se
propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din
Ierusalem” (Luca 24:44-47).
Scripturile arată că Dumnezeu este consistent. Dela început El Şi-a trimis slujitorii cu acelaşi
mesaj: „pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică.
Lepădaţi de la voi toate păcatele voastre cu care aţi greşit şi vă faceţi o inimă nouă şi un duh nou”
(Ezekiel 18:30-31, Biblia Ortodoxă Română).
Trebuie ca fiecare să se pocăiască?
„Eu vă spun: …dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri...”
Apostolilor 17:30; 2 Petru 3:9).

(Luca 13:3; compară cu Faptele

Viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu este la dispoziţia numai a celor care se pocăiesc de
păcatele lor! Nu sunt excepţii, pentrucă „toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3:23).

Ce este pocăinţa?
Ce, în vederea lui Dumnezeu, demonstrează că pocăinţa noastră este adevărată?
„Ioan zicea dar noroadelor, cari veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat
să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră…orice pom care nu face
roadă bună, este tăiat şi aruncat în foc” (Luca 3:7-9).
„Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalem, în toată Iudea, şi la Neamuri,
să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor” (Faptele
Apostolilor 26:20).
Pocăinţa adevărată produce o schimbare în modul în care trăim, chiar şi în modul în care
gândim. Acei care spun că s-au pocăit dar nu produc „roade vrednice de pocăinţa” (Matei 3:8) se
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înşeală singuri. „Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc…” (Tit 1:16).
„Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte
faţa firească într'o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci
privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci
ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:23-25).
Care este atitudinea unui pocăit adevărat?
„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!” (Luca 18:13).
„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e
scârbă de mine şi mă pocăiesc...” (Iov 42:4-6).
Pocăinţa adevărată este mai mult decât simpla recunoaştere că am greşit. Chiar şi dorinţa de a
greşi trebuie să ne devină repulsivă. Dumnezeu vrea ca noi să „urâm răul” (Proverbe 8:13), în special
răul pe care am ajuns să-l recunoaştem în noi înşine.
Noi vrem cu nerăbdare ca Dumnezeu să ne schimbe inimile. La fel ca Regele David din
vechime, noi ar trebui să-I cerem lui Dumnezeu să creeze în noi o inimă curată şi un duh drept (Psalm
51:10). Noi trebuie să ne vedem ca păcătoşi şi să ne pară rău cu adevărat. Noi trebuie să recunoaştem
că păcatele noastre încep în gândurile noastre, adesea motivate de mândria şi egoismul nostru, de
mânie şi invidie, pofta şi lăcomia noastră – pe scurt firea noastră omenească.
A confirmat Isus că păcatul începe în inimă?
„Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om” (Marcu 7:21-23).
Unele din aceste trăsături inerente omeneşti pot fi mai accentuate decât altele. Totuşi, dacă noi
cerem cu sinceritate lui Dumnezeu să ne deschidă ochii să ne vedem cum suntem, ar trebui să fim
capabili să recunoaştem în noi multe din atitudinile şi comportările pe care Scripturile le definesc ca
păcătoase. Atunci trebuie să ne ducem la Dumnezeu în rugăciune pentru puterea de care avem nevoie
să ne întoarcem dela căile acelea şi să le înlocuim cu natura şi caracterul lui Dumnezeu cum ne este
dezvăluit în Sfintele Scripturi.
Include pocăinţa schimbarea atitudinii noastre către păcatele altora împotriva noastră?
„Şi, cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl
vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este
în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre” (Marcu 11:25-26).
„Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare
rău, iartă-l! Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce
la tine şi zice: „Îmi pare rău!” -să-l ierţi” (Luca 17:3-4).
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Pentru că legea lui Dumnezeu este bazată pe dragostea pentru El şi dragostea pentru alţii tot aşa
cum ne iubim pe noi înşine (Marcu 12:30-31), iertându-i pe alţii este o parte semnificativă a pocăinţei
noastre. „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă,
rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi” (Luca 17:3-4).

Botezul: Dece avem nevoie de el?
Ce parte a procesului de convertire urmează pocăinţa adevărată?
„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 Duh2 (Faptele Apostolilor 2:38).
„Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând
Numele Domnului” (Faptele Apostolilor 22:16).
Este prin botez că noi ne facem dedicarea formală ca să ne întoarcem permanent dela păcat şi să
ne predăm vieţile lui Dumnezeu.
L-au botezat Isus şi apostolii pe pocăit?
„Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan…Atunci
a părăsit Iudea, şi S'a întors în Galilea” (Ioan 4:1-3).
„Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi” (Faptele
Apostolilor 18:8).
A voit Isus ca slujitorii Săi să continue să boteze noi discipoli?
„Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „…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. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Matei 28:18-20).
Isus le-a poruncit discipolilor Săi să continue botezând după moartea şi învierea Sa.
Promisiunea Lui că avea să fie cu ei până la sfârşitul veacului – care încă nu a avut loc – arată că El a
intenţionat ca botezul să fie o parte a responsabilităţilor adepţilor Săi prin toate veacurile interpuse,
inclusiv al nostru.
Dece este important botezul?
„Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit” (Marcu
16:16).
Botezul merge chiar la inima iertării lui Dumnezeu a păcatelor noastre şi a darului Său al
mântuirii. Prin moartea Sa Hristos a plătit pedeapsa (Romani 6:23) pentru păcatele noastre. La masa
de Paşti (Passover) în noaptea de ajun a răstignirii Sale, Isus a binecuvântat o cupă de vin şi le-a spus
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discipolilor Săi: „căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru
mulţi, spre iertarea păcatelor” (Matei 26:28).
Pavel explică cum „Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Matei 5:8). După care adaugă: „…Deci, cu atât mai mult
acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui
Dumnezeu” (versul 9). Pavel a scris de asemenea: „Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit
împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El” (2 Timotei 2:11).
În ce fel murim noi împreună cu Hristos?
„Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?”
(Romani 6:3).
Botezul este o ceremonie simbolică de înmormântare – poruncită de Însuşi Isus – prin care noi
acceptăm moartea Sa ca sacrificiu pentru păcatele noastre. „V-am învăţat înainte de toate,” a scris
Pavel, „aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
1Co 15:4 că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15:3-4).
Pavel a explicat de asemenea: „…Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.
Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire…”
(Romani 3:23-25).
Prin ceremonia a botezului noi devenim simbolic uniţi prin moarte cu Hristos. „În adevăr, dacă
ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere
asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca
trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (Romani
6:5-6).
Ce responsabilităţi vin cu botezul?
„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4).
„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos,
Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de
poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii;
ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele
voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii” (versurile 11-13).
Botezul înseamnă sfârşitul unei vieţi de păcătuit obişnuit şi începutul unei vieţi dedicate
neprihănirii. „…Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne
învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi
Mântuitor Isus Hristos. El S'a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege,
şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:11-14).
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Include responsabilitatea aceasta trăitul unei vieţi supuse, ascultătoare?
„Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu” (Matei 4:4).
„Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni!” (Faptele Apostolilor 5:29; compară cu 2 Corinteni 10:3-4).
Învăţăturile întregii Biblii – atât Vechiul cât şi Noul Testament – devin ghidul nostru în viaţă.
Noul Testament ne explică cum ar trebui noi să aplicăm învăţăturile Vechiului Testament sub Noul
Legământ. Accentul Noului Legământ este implementarea corectă a spiritului – intenţiei – legii lui
Dumnezeu.
Nu mai putem trăi oricum am voi, ignorând instrucţiunile lui Dumnezeu. Isus a făcut aceasta
abundent de clar: „Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce
face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am
proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în
Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi
toţi cari lucraţi fărădelege” (Matei 7:21-23). Noi trebuie să trăim conform legii, nu fărădelege.
Dece a fost Isus botezat?
„Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta săl oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Drept răspuns,
Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a
lăsat” (Matei 3:13-15).
„În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în Iordan”
(Marcu 1:9).
Isus s-a născut ca să ne fie un exemplu perfect de fiinţă omenească fizică. Deşi El nu a păcătuit
niciodată şi nu a avut nevoie de iertare, El a fost botezat ca să ne dea un exemplu pe care noi ar trebui
să-l urmăm. Aşa cum a fost El botezat, tot aşa să fim şi noi. El ne-a arătat personal că botezul este
modul stabilit de El pentru noi ca să ne unim cu El în moarte astfel ca păcatele noastre să poată fi
iertate.
Trebuie ca şi copiii să fie botezaţi?
„Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi” (Faptele
Apostolilor 18:8).
„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor sau adăugat aproape trei mii de suflete” (Faptele Apostolilor 2:41).
„Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a
Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei” (Faptele Apostolilor 8:12).
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Botezul este pentru acei suficient de maturi ca să înţeleagă şi să creadă semnificaţia pocăinţei şi
a botezului. Cu excepţia unor rare ocazii pentru unii în anii târzii ai adolescenţei, cei mai mulţi copiii
nu sunt suficient de maturi ca să evalueze că păcătuiesc. Simplu ei nu sunt suficient de maturi ca să-şi
dea seama de propria lor natură şi ce este greşit cu ea.
Copiii Îi sunt preţioşi lui Dumnezeu. Isus a luat copiii mici în braţele Sale şi i-a binecuvântat
(Marcu 10:13-16). Dar în fiecare exemplu specific de botez menţionat în Biblie, vedem că acei care au
fost botezaţi au fost suficient de bătrâni şi de maturi ca să înţeleagă pocăirea, botezul şi seriozitatea
dedicării lor. Numai acei care au fost suficient de maturi ca să producă fructele pocăinţei ar trebui să
fie botezaţi.
Este nevoie vre-odată să se reboteze adulţii?
„Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci
Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după
el, adică în Isus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus” (Faptele
Apostolilor 19:3-5).
Deşi oamenii aceştia fuseseră scufundaţi la botezul lui Ioan Botezătorul, ei nu primiseră pe
Duhul Sfânt (versul 2). Numai acei care primesc pe Duhul lui Dumnezeu sunt discipoli convertiţi ai
lui Hristos (Romani 8:9). Pavel i-a rebotezat în numele lui Isus Hristos astfel ca ei să primească pe
Duhul Sfânt.
Astăzi multă lume a fost botezată fără să înţeleagă niciodată ce este păcatul şi înseamnă
pocăinţa adevărată. Ei, de asemenea, vor trebui să fie rebotezaţi ca să primească Duhul lui Dumnezeu
şi să fie convertiţi.
Cum trebuie să fim noi botezaţi?
„Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii
veneau ca să fie botezaţi” (Ioan 3:23).
„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis,
şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El” (Matei 3:16).
Observă că Ioan Botezătorul a ales o locaţie unde a fost „multă apă” ca să-i boteze pe cei care
veneau la el. Şi Isus „a ieşit afară din apă” când a fost botezat. Dece sunt semnificative aceste
cuvinte? Cuvântul grec baptizo înseamnă „a afunda,” „a înmuia” sau „a scufunda.”
Isus ne-a dat un exemplu de a fi complet scufundat în apă într-un loc unde este „multă apă” ca
să facă aceasta posibilă. Alte exemple de botezuri de discipolii lui Hristos menţionate în Biblie
urmează acelaşi obicei. Spre exemplu, citim în Faptele Apostolilor 8:38 că „s-au coborât amândoi în
apă, şi Filip şi famenul, şi [Filip] l-a botezat.” Nu există nici un exemplu biblic de un alt fel de botez.
Simbolismul botezului, ca înmormântarea vechiului ego, cere o ceremonie reprezentând o
înmormântare reală. Numai botezul prin scufundare satisface cerinţa aceasta simbolică. Deci,
urmând exemplul Mântuitorului nostru, noi trebuie de asemenea să fim complet scufundaţi în apă când
suntem botezaţi, simbolizând îngroparea vechiului ego cu El într-un mormânt de apă.
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Alte botezuri
Când Ioan Botezătorul a vorbit despre
botezul cu foc şi botezul cu Duhul Sfânt, ce a
înţeles? Observă cuvintele exacte ale lui
Ioan: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă,
spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este
mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic
să-i duc încălţămintele. El vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în
mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi
va strânge grâul în grânar; dar pleava o va
arde într-un foc care nu se stinge” (Matei
3:11-12).
Cuvântul botez însemnă „să pui în”
sau „să scufunzi” în ceva. Ioan a botezat în
apă scufundând oamenii în apa Râului Iordan.
Dar el a explicat că Hristos va merge dincolo
de ceea ce făcea el. El a explicat imediat
referinţa sa la botezul cu foc. Cei ce refuză să
se pocăiască urmează să fie priviţi ca
„pleavă” şi, la sfârşitul veacului, vor fi
aruncaţi în lacul de foc (Apocalipsa 20:15):
Isus Însuşi a explicat botezul cu Duhul
Sfânt. El le-a spus discipolilor Săi că, „Ioan

a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile,
veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt” (Faptele
Apostolilor 1:5). Aceasta s-a împlinit câteva
zile mai târziu la Sărbătoarea Pentecostului
când discipolii lui Hristos „toţi s-au umplut de
Duh Sfânt” (Faptele Apostolilor 2: 1-4).
Ce înţelege Pavel în 1 Corinteni 12:13
când el a zis, „Noi toţi, în adevăr, am fost
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un
singur trup”? Mai târziu în acelaşi capitol
Pavel explică despre ce vorbeşte el. „Voi
sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte,
mădularele lui” (versul 27). Trupul acela
este identificat explicit ca „biserica lui
Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20:28).
Cineva care primeşte pe Duhul Sfânt este
imediat „pus în” şi făcut membru al „trupului
lui Hristos,” Biserica lui Dumnezeu. (Pentru
mai multe amănunte asupra acestor „botezuri”
să ceri negreşit copia ta gratuită a broşurii
Drumul spre viaţa veşnică (The Road to
Eternal Life) sau coboară-o depe Internet la
www.ucg.org./easteuropean .

Harul lui Dumnezeu şi iertarea
Pentrucă Dumnezeu ne iartă păcatele la botez, noi trebuie să apreciem cât este de mare iertarea
Lui. În acelaşi timp, însă, trebuie să înţelegem că iertarea aduce cu ea obligaţii. Noi de asemenea
trebuie să înţelegem că unii învăţători religioşi, pretinzând că îl reprezintă pe Hristos, interpretează şi
reprezintă greşit milostenia şi iertarea lui Dumnezeu.
În Scripturi iertarea lui Dumnezeu este adesea asociată direct cu cuvântul graţie sau har, care
se referă la o favoare nemeritată pe care o primim dela Dumnezeu. Graţia este de asemenea legată
îndeaproape cu cuvântul dar. Se referă de obicei la un dar sau favoare necâştigate, cum sunt spre
exemplu darurile lui Dumnezeu ale iertării şi vieţii veşnice. Este esenţial ca noi să înţelegem adevărata
semnificaţie şi scop a graţiei şi iertării lui Dumnezeu. Concepţiile sunt legate în de aproape împreună
în Scripturi. Ambele sunt cruciale pentru mântuirea noastră.
Graţia lui Dumnezeu, însă, este adesea reprezentată greşit de învăţătorii religioşi.
Cum este graţia lui Dumnezeu greşit înţeleasă şi greşit folosită?
„Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni
neevlavioşi, cari schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru
Stăpân şi Domn Isus Hristos” (Iuda 4).
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Chiar şi în zilele apostolilor lui Hristos, „apostoli falşi” inteligenţi (2 Corinteni 11:13) au
început interpretarea greşită a învăţăturilor Bibliei şi a lui Isus Hristos. Reprezentând greşit graţia
(harul) lui Dumnezeu – în special în scrierile lui Pavel (2 Petru 3:15-16) – ca o licenţă să ignore legile
lui Dumnezeu. Răstălmăcirea aceasta particulară a Scripturilor, care continuă în multe cercuri
religioase, este echivalentă cu permisiunea de a păcătui.
Ce oferă asemenea învăţători în locul legii lui Dumnezeu?
„Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de
abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai
stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit” (2 Petru 2:18-19).
O libertate falsă – libertatea dela legile şi autoritatea lui Dumnezeu – a fost întotdeauna scopul
învăţătorilor falşi. Petru descrie învăţători avansând concepţii răsucite de „libertate” ca „mai ales pe
cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpânirea” (versul 10).
În efect, ei au reprezentat greşit graţia (harul) lui Dumnezeu ca independenţa de legea Sa –
însăşi legea care defineşte păcatul. Ei au promovat un tip de libertate – o dezlegare de orice obligaţie
de fi supus poruncilor lui Dumnezeu – care nu este descris nicăieri în Biblie. Ei sunt conduşi de firea
lor omenească, de mintea carnală pe care Pavel o descrie că „ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi
nici nu poate să se supună” (Romani 8:7).
Cu toate acestea, ei au reuşit să convingă o parte importantă a Creştinilor declaraţi că graţia lui
Dumnezeu suportă concepţiile lor false. Noi trebuie să fim atenţi ca să nu ne lăsăm niciodată convinşi
de orice învăţătură care transformă graţia (harul) într-o permisiune de a păcătui.
Cum îi descrie Petru pe cei care îmbrăţişează o asemenea libertate falsă?
„În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi
Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăş şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face
mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după
ce au cunoscut-o, să se întoarcă dela porunca sfântă, care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune
zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase”, şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească
iarăş în mocirlă” (2 Petru 2:20-22).
Ce fel de libertate ne învaţă Biblia în realitate?
„Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod
sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa vecinică” (Romani 6:22).
„Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni cari au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei” (Iacov
2:12).
„Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui
în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:25).
Astăzi este populară învăţătura că credinţa este tot ceea ce avem nevoie pentru iertare şi
mântuire. Dar, conform Scripturilor, noi suntem „liberaţi de păcat” pentru a deveni „robii lui
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Dumnezeu.” Noi trebuie să fim „împlinitori cu fapta.” Deci să examinăm ce ne învaţă Scripturile în
realitate despre relaţia dintre credinţă, fapte şi supunerea lui Dumnezeu.
Ne dezvăluie Scripturile că credinţa trebuie să fie însoţită de fapte?
„Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi” (Iacov 2:17).
Iacov continuă să explice dece credinţa fără fapte (acţiuni care dovedesc să noi credem cu
adevărat în Dumnezeu) este „moartă” – absolut fără de folos. „Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că
credinţa fără fapte este zădarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte,
când 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 Rahav: n-a fost
socotită şi ea neprihănită prin fapte, când 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)
Punctul lui Iacov este că acţiunile noastre demonstrează dacă credinţa noastră este adevărată.
Avraam a dovedit că credinţa sa a fost autentică prin ceea ce a făcut. .Iacov explică cum că noi trebuie
să urmăm exemplul lui Avraam.
Pavel conchide o discuţie asupra importanţei credinţei accentuând: „Deci, prin credinţă
desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea” (Romani 3:31). Atât credinţa cât şi
legea lui Dumnezeu sunt componente esenţiale ale pocăinţei – şi a procesului de convertire.

Dece trebuie noi să fim împăcaţi cu Dumnezeu?
Cum ne-a afectat păcatul relaţia cu Dumnezeu?
„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să
audă, ci 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 59:1-2).
Care este soluţia înstrăinării noastre de Dumnezeu?
„Deci, cu atât mai mult acum, cînd suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi
mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi
mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos, prin care am căpătat împăcarea” (Romani 5:9-11; compară cu 2 Corinteni 5:18-20).
Se aşteaptă Dumnezeu ca noi să ne străduim să fim fără vină după împăcarea noastră cu El?
„Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El
v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în
credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită
oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” (Coloseni 1:21-23).
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Acei care au fost împăcaţi cu Dumnezeu prin credinţa în sacrificiul lui Hristos trebuie să
continue să trăiască „în credinţă” – adică, în armonie cu credinţele fundamentale învăţate din tot
Cuvântul lui Dumnezeu (Matei 4:4).
Ce păcate sunt acoperite de sângele lui Hristos?
„Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în
Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de
ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea
îndelungii răbdări a lui Dumnezeu” Romani 3:24-25).
La botezul nostru Dumnezeu ne iartă toate păcatele trecute – „păcatele dinainte” – de care neam pocăit şi pe care ne-am oprit de a le mai face. Dar graţia (harul) şi milostenia Lui nu ne dau
niciodată permisiunea de a continua să păcătuim. Observă cum începe Pavel explicaţia sa a botezului:
„Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă
de păcat, cum să mai trăim în păcat?” (Romani 6:1-2).
Hristos a murit să plătească pentru păcatele noastre şi să ne conducă la pocăinţă. El nu a
intenţionat niciodată ca noi să interpretăm graţia (harul) şi iertarea ca permisiuni de ignora învăţăturile
de bază pe care Dumnezeu le-a dezvăluit prin Scripturi mai înainte ca El să fi fost născut. În schimb,
El a propovăduit, după cum am citit deja, că „omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu” (Luca 4:4).
Dece avem nevoie de graţia (harul) lui Dumnezeu?
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în
Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”
(Efeseni 2:8-10).
Nimic din ce facem noi nu ne poate câştiga iertarea şi mântuirea. Amândouă sunt daruri dela
Dumnezeu. „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. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat;
dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu”
(Ioan 3:16-18).
Este credinţa în graţia (harul) lui Dumnezeu prin sacrificiul lui Hristos necesară pentru iertare?
„În El …fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin
credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile
voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu
El, după ce ne-a iertat toate greşelile” (Coloseni 2:11-13).
„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
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din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El,
potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos” (2 Tesaloniceni1:11-12).
Trebuie ca credinţa noastră în iertarea lui Dumnezeu să ne afecteze conştiinţa?
„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe
calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: şi
fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu
credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată”
(Evreii 10:19-22).
Odată ce „omul vechi” este îngropat prin botez, Dumnezeu doreşte ca să punem în spatele
nostru toate sentimentele de vinovăţie din cauza păcatelor din trecut. El vrea ca noi să ne apropiem
viitorul cu încredere că păcatele noastre ne-au fost iertate de El. Noi urmează să începem o viaţă nouă
fără să ne mai preocupăm de trecut.
Pavel descrie atitudinea unei conştiinţe curate pe care Dumnezeu o vrea pentru noi. „Fraţilor,
eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă
spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, cari suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de
altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă” (Filipeni 3:13-15).

Este importantă conştiinţa noastră?
Trebuie să ne străduim să menţinem o conştiinţă curată după ce suntem botezaţi?
„Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o
credinţă neprefăcută” (1 Timotei 1:5).
„Deaceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului”
(Romani 13:5).
„Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere întristare,
şi sufere pe nedrept” (1 Petru 2:19).
Ne va ierta Dumnezeu dacă păcătuim după botez?
„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la
Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel
neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru
ale întregii lumi” (1 Ioan 2:1-2; compară cu 1 Ioan 1:7-9).
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
Noi trebuie să ne străduim diligent să nu păcătuim, în special după ce am fost botezaţi. Dar noi
nu suntem fiinţe perfecte. După cum a spus Pavel: „eu încă nu socotesc să o fi cucerit” (Filipeni
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3:13). Deci, când ne pocăim cu adevărat de păcatele comise după botez, Dumnezeu ne iartă la fel cum
o face în momentul botezului.
Cheia zace cu atitudinea noastră pocăită din inimă. După ce i-a mustrat pe membrii bisericii
din Corint pentru anumite atitudini neduhovniceşti (1 Corinteni 3:1-4), Pavel i-a lăudat pentru pocăire:
„Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău; şi chiar dacă mi-ar fi părut rău-căci văd că
epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină vreme) totuşi, acum mă bucur, nu pentrucă aţi fost
întristaţi, ci pentrucă întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui
Dumnezeu, ca să n-aveţi nici o pagubă din partea noastră. În adevăr, cînd întristarea este după voia lui
Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe cînd
întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui
Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce
dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta” (2
Corinteni 7:8-11).
Cât de mari sunt milostenia şi iertarea lui Dumnezeu?
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor
face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18).
„Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă” (Palm
86:5).
Regele David s-a rugat: „Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de
fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!”
(Psalm 25:7). În alte Psalme el l-a lăudat pe Dumnezeu pentru bunătatea şi milostenia i-a arătat-o lui.
Din cuvintele lui David, şi noi putem să învăţăm să apreciem dragostea, milostenia şi iertarea
abundentă a lui Dumnezeu.
David scrie: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El
îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te
încununează cu bunătate şi îndurare” (Psalm 103:1-2).
„Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate…Nu ne face după
păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de
pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât este de departe răsăritul de apus,
atât de mult depărtează El fărădelegile noastre dela noi” (versurile 8-12).
David continuă: „Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de
El. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână…Dar bunătatea Domnului ţine
în veci pentru cei ce se tem de El…pentru cei ce păzesc legământul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile
Lui, ca să le împlinească” (versurile 13-18).
Atât de mare este milostenia lui Dumnezeu încât noi am putea spune de asemenea: „Lăudaţi pe
Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!” (Psalm 118:1-2).

Un exemplu mişcător de credinţă
În cartea lui Daniel găsim un exemplu
însufleţitor al lui Dumnezeu ajutându-i pe
slujitorii Săi credincioşi în timp de criză. Trei

prizonieri evrei au fost porunciţi de regele
Babilonului să se închine în faţa unei imagini
idolatre sau să fie omorâţi. Situaţia lor nu s-
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ar fi putut să fie mai rea. Totuşi dedicaţia lor
lui Dumnezeu a fost neclintită. Ei au avut
crezut promisiunea Lui de a-i ajuta. Ei au
avut încredere în El.
Observă răspunsul lor regelui:
„Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns
împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem
nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.
Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate
să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va
scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu
ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji
dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom închina
chipului de aur, pe care l-ai înălţat!” (Daniel
3:16-18).
Împăratul şi-a îndeplinit ameninţarea
şi i-a aruncat în foc.
Dar Dumnezeu,
miraculos, le-a cruţat vieţile. Atunci, cu
uimire, regele i-a chemat să iasă din cuptorul
încins (versul 26). „Dregătorii, îngrijitorii,
cârmuitorii, şi sfetnicii împăratului s-au strâns
şi au văzut că focul n-avusese nici o putere
asupra trupului acestor oameni, că nici perii
capului lor nu se pârliseră, hainele le
rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros
de foc nu se prinsese de ei. Nebucadneţar a
luat cuvântul, şi a zis: „Binecuvântat să fie
Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,

care a trimes pe îngerul Său şi a izbăvit pe
slujitorii Săi cari s-au încrezut în El, au călcat
porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă
trupurile lor decât să slujească şi să se închine
altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!”
(versurile 27-28).
Acesta şi alte exemple biblice ale
dragostei şi fidelităţii lui Dumnezeu sunt
păstrate în Scripturi ca să ne dea curaj şi
încredere că El ne poate ajuta în
circumstanţele dificile ce se pot ivi în vieţile
noastre. Oamenii aceştia tineri nu au ştiut
dacă Dumnezeu avea să intervină să le cruţe
vieţile sau nu. Totuşi, ei au fost determinaţi
să-I rămână credincioşi indiferent de
consecinţe.
Exemplul lor remarcabil de
supunere credincioasă rămâne o inspiraţie
pentru noi astăzi.
Dacă noi îl punem întotdeauna pe
Dumnezeu mai întâi El ne-a promis să nu ne
abandoneze niciodată. Indiferent dacă El
alege să intervină, sau nu, pentru noi când
vrem noi, „…El însuşi a zis: „Nicidecum nam să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”
Aşa că putem zice plini de încredere:
„Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme:
ce mi-ar putea face omul?” (Evreii 13:5-6).

Credinţă, alegere şi dedicaţie
Care să fie prioritatea noastră principală odată ce ne pocăim şi suntem botezaţi?
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui…” (Matei 6:33).
„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3).
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va
ţinea la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6:24).
Dumnezeu vrea ca noi să ne supunem Lui, şi să-I căutăm neprihănirea şi Împărăţia Lui înainte
de orice altceva în viaţa asta. Dedicaţia noastră de a-L servi din toată inima, însă, poate prezenta
alegeri dificile. Pavel explică: „…De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor
fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12). Deci, noi trebuie să evaluăm, dinainte, cât de puternică este dedicaţia
noastră pentru Dumnezeu astfel ca să fim pregătiţi să facem alegerile pe care El le vrea ca noi să
facem.
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Promite Dumnezeu să-i ajute pe cei care au încredere în El când ei întâmpină alegeri dificile?
„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu,
care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13).
Dumnezeu ne spune că „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl
scapă totdeauna din ea” (Psalm 34:19). Pentru un exemplu excelent al lui Dumnezeu mântuind pe
credincioşii Său slujitori dintr-o criză, negreşit să citeşti „Un exemplu mişcător de credinţă” la pagina
22).
Cum le răspunde Dumnezeu celor care refuză să se încreadă în El?
„Pentrucă au urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului, pentrucă n-au iubit sfaturile mele, şi au
nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu
sfaturile lor. Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde; dar cel ce
mascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău” (Proverbe 1:29-33).
Dedicaţia noastră lui Dumnezeu este necesară (Marcu 8:34-38). El ne spune, „Toate aceste
lucruri, doar mâna Mea le-a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa”, - zice Domnul. - ,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). Răspunsul Lui pentru noi depinde în mare parte dacă noi ne încredem în El, dacă credinţa
noastră în El este solidă. (Negreşit să citeşti „Cât de importante sunt alegerile noastre?”, pagina 24).

Cât de importante sunt alegerile noastre?
În parabola Sa despre semănător şi sămânţa,
Isus ilustrează că oamenii fac alegeri diferite
când aud Cuvântul lui Dumnezeu explicat lor.
În parabola aceasta fiecare participant aude
Cuvântul lui Dumnezeu.
Dar fiecare
răspunde diferit la ceea ce aude. Poţi citi
parabola în capitolul 13 al lui Matei. Isus
recită parabola şi după aceea explică ce
înseamnă.
Mai întâi El explică răspunsul celui pe
care Dumnezeu nu l-a chemat încă. „Cînd un
om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nul înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost
sămănat în inima lui. Acesta este sămânţa
căzută lângă drum” (Matei 13:19). El nu
înţelege niciodată despre ce este vorba.
Următor, Isus explică trei răspunsuri
diferite dela acei care au înţeles mesajul Său –
acei cărora Dumnezeu le-a deschis minţile.

Toţi trei pricep semnificaţia mesajului lui
Isus, dar fiecare răspunde diferit – şi pentru
motive diferite.
„Sămânţa căzută în locuri stâncoase,
este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată
cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine
până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o
prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă
îndată de el” (versurile 20-21). Primul lui
răspuns este de acceptare cu bucurie . Dar
entuziasmul lui este stins repede. Dece? El
răspunde la presiunea altora.
Pe el îl
interesează mai mult să facă plăcerea
oamenilor decât a lui Dumnezeu. Lui îi este
frică să tulbure apele. Conformarea cu
tradiţiile şi aşteptările familiei, prietenilor şi a
societăţii este mai important pentru el decât
să-l servească pe Dumnezeu. El se ofileşte
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sub presiune şi eventual refuză chemarea lui
Dumnezeu.
„Sămânţa căzută între spini, este cel
ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului
acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest
Cuvânt, şi ajunge neroditor” (versul 22).
Persoana aceasta este întrucâtva deferită. Ea
nu este preocupată de părerea colegilor. Dar
are totuşi o problemă: Ea, de asemenea
refuză să-L pună pe Dumnezeu primul în
viaţa sa . Ea este derutată de alte lucruri.
Satisfacerea nevoilor personale şi menţinerea
poziţiei sociale îi consumă interesul, timpul şi
energia. Ea este prea ocupată servindu-se pe
sine. Nu este timp pentru Dumnezeu, astfel,

prin simplă neglijare, el de asemenea respinge
chemarea lui Dumnezeu.
„Iar sămânţa căzută în pământ bun,
este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el
aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul
şaizeci, altul treizeci” (versul 23). Persoana
aceasta nu numai că înţelege Cuvântul lui
Dumnezeu dar Îl ia foarte serios. Ea îl pune
în practică. Ea îşi schimbă viaţa! Din toate
exemplele din parabolă numai persoana
aceasta este aleasă pentru mântuire. Ea îl
pune pe Dumnezeu primul în viaţa sa. Ea se
dedică lui Dumnezeu şi rămâne astfel. Îi vei
urma şi tu exemplul?

Dece avem nevoie de Duhul Sfânt?
Putem noi, pe cont propriu, să îndeplinim dedicaţia noastră lui Dumnezeu?
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul
lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).
„Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia
cerurilor. Vă mai spun iarăş că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să
intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.” Ucenicii, cînd au auzit lucrul acesta, au rămas
uimiţi de tot, şi au zis: „Cine poate, atunci să fie mântuit?” Isus S'a uitat ţintă la ei, şi le-a zis:
„La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”
(Matei 19:23-26).
La botez noi ne dedicăm viaţa lui Dumnezeu. Dar, înăuntrul nostru singuri, nu avem nici
puterea nici credinţa pentru a menţine dedicarea cum ar trebui. Avem nevoie cu disperare de
puterea divină ca să ne ajute în împlinirea minunatei invitaţii a lui Dumnezeu. Puterea aceasta ne
vine ca un dar dela Dumnezeu.
Cum primim puterea dela Dumnezeu?
„Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi…”
Apostolilor 1:8).

(Faptele

Aşa cum a explicat Pavel: „…Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă,
după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). El a scris de asemenea, cu mare
încredere, „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).
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Este primirea Duhului lui Dumnezeu, ca botezul, o parte necesară a convertirii?
„„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 i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi
ce este născut din Duh, este duh” Ioan 3:5-6).
Când şi cum ne dă Dumnezeu Duhul Său?
„Apostolii, cari erau în Ierusalem, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui
Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat
pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci
fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei,
şi aceia au primit Duhul Sfânt” (Faptele Apostolilor 8:14-17).
Scripturile, prin exemplu, arată că Dumnezeu dă Duhul Său în mod normal celor care
sunt botezaţi când adevăraţii slujitori ai lui Hristos se roagă pentru ei punând mâinile asupra lor
(Faptele Apostolilor 8:14-17; 19:5-6). În Evreii 6:1-2 „punerea mâinilor” este pe lista
„adevr urile încept oare ale lui Hristos” care formează doctrinele fundamentale ale
Bisericii—indicând că este o procedură pe care noi trebuie încă s-o practicăm.

Când trebuie noi să fim botezaţi?
Cât de curând a fost Pavel botezat după ce Dumnezeu l-a chemat?
„Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale,
chemând Numele Domnului” (Faptele Apostolilor 22:16).
După ce Hristos i-a apărut lui Pavel pe drumul spre Damasc, El l-a trimis la un om, pe
nume Anania, care i-a vorbit cuvintele de mai sus ca Pavel să-şi poată recăpăta vederea, să fie
botezat şi să fie umplut de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 9:17-18). Pavel a fost botezat
imediat.
Uneori oamenii amână botezul pentrucă ei cred că trebuie să fie făcuţi mai întâi perfecţi.
Alţii cred că ei nu au învăţat destul. Dar asemenea raţionament este incorect. Scripturile
înregistrează multe exemple de oameni care, când au auzit adevărul lui Dumnezeu explicat, au
văzut nevoia lor de a fi botezaţi imediat (Faptele Apostolilor 2:41; 8:12, 26-38; 16:30-33; 18:8).
Fiind botezat şi primind pe Duhul Sfânt sunt numai începutul unei vieţi noi în Hristos.
Noi ar trebui să cerem să fim botezaţi cât de curând după pocăinţă. Odată ce am înţeles că
modul de viaţă anterior are nevoie de a fi schimbat şi noi vrem sincer să-l schimbăm, noi trebuie
să avem ajutorul lui Dumnezeu pentru a merge înainte. Noi primim ajutorul acela fiind botezaţi
şi primind Duhul lui Dumnezeu.
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Cu cine să ne sfătuim pentru botez?
„Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre
care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă
nu sunt trimeşi?” (Romani 10:14-15).
Pentrucă botezul este una dintre cele mai importante acţiuni pe care o putem lua vreodată în viaţa aceasta, trebuie să fim siguri să ne sfătuim cu un minister care este cu adevărat
„trimis” de Dumnezeu – un minister care propovăduieşte şi practică cu credinţă ţinând toate
poruncile lui Dumnezeu şi înţelege corect învăţăturile Scripturilor.

Ce urmează?
Este dincolo de scopul lecţiei acestea să acopere tot ce face Dumnezeu pentru noi prin
Duhul Său. În următoarea lecţie, însă, vom examina cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează
în cei care s-au pocăit şi sunt botezaţi să transforme caracterul lor să reflecte caracterul Lui sfânt,
neprihănit. Vom explora amănuntele cum Dumnezeu continuă procesul de convertire după
botez, creând, în slujitorii Săi, propria Sa natură divină.
Între timp noi îţi sugerăm să pui de o parte timp ca să studiezi cu atenţie Evanghelia lui
Luca. Relatarea aceasta a veştilor bune ale lui Isus Hristos este concentrată în special, pe
învăţăturile Lui, legate de pocăire şi convertire. Noi sugerăm ca să începi fiecare perioadă de
studiu cu o rugăciune. Cere-i lui Dumnezeu să-ţi dea înţelegere. Cere-i să te ajute să aplici ceea
ce citeşti în viaţa ta. După ce ai terminat de studiat pe Luca, noi îţi sugerăm să revezi ce ai
învăţat în lecţia aceasta.
Dacă doreşti o sfătuire personală, poţi contacta biroul nostru cel mai apropiat de tine,
pentru informaţia de cum să te pui în legătură cu un minister credincios al lui Isus Hristos, care
serveşte în zona ta. Toţi slujitorii pe cari îi recomandăm noi observă poruncile lui Dumnezeu şi
sunt bine pregătiţi în înţelegerea Bibliei. Ei locuiesc în multe regiuni prin toată lumea. Tu le
poţi cere sfatul şi ghidarea lor gratuit şi fără nici o obligaţie din partea ta.
Pentru informaţii în plus asupra subiectului acoperit în lecţia aceasta, negreşit să ceri
următoarele broşuri:
• Care este destinul tău? -- What Is Your Destiny?
• Calea spre viaţa veşnică -- The Road to Eternal Life
• Cele Zece Porunci – The Ten Commandments
• Tu poţi avea credinţă vie – You Can Have a Living Faith
• Biserica clădită de Isus – The Church Jesus Built
• Transformându-ţi viaţa – Procesul de convertire –Transforming Your Life – The Process
of Conversion.
Pentru broşurile tale gratuite, te rugăm să iei legătura cu biroul nostru din ţara ta (sau ţara cea
mai apropiată de tine)
depe lista de mai jos sau le poţi coborî 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cum defineşte Biblia păcatul, şi cât de răspândit este el? (1 Ioan 3:4; Deuteronom 10:4;
Matei 22:37-40; Romani 3:10-12, 20, 23).
Sunt unele păcate vizibile în timp ce altele sunt ascunse înăuntrul nostru? (Galateni 5:1921; Marcu 7:20-23; 1 Timotei 5:24).
Ce anume înăuntrul nostru ne conduce la păcat? Ce trebuie să facem noi să mânuim şi să
învingem auto-înşelarea? (Romani 8:6 -8; Ieremia 17:9; Proverbe 14:12; 1 Ioan 1:8-10).
Ce influenţe în afara noastră ne pot ispiti să păcătuim? (Faptele Apostolilor 5:3; Marcu
4:15, 18-19; Matei 13:20-21; Efeseni 2:1-3).
Este ajutorul lui Dumnezeu necesar chiar să şi începem să ne pocăim de păcat şi să ne
întoarcem la Dumnezeu? (Ioan 6:44; Evreii 4:15-16; Romani 2:4).
Trebuie ca fiecare să se pocăiască? (2 Petru 3:9; Faptele Apostolilor 17:30; Luca 13:1-3).
Ce este pocăinţa şi care sunt unele din fructele ei? (Psalm 51:1-3, 6-10; Luca 18:13; 3:79; Iacov 1:23-25).
Dece este important botezul? Ce reprezintă şi ce răspundere vine cu el? (Marcu 16:16;
Romani 6:4, 11-13, 17-18).
Fără marea milostenie şi har al lui Dumnezeu, este vre-un alt mod de a ne face neprihăniţi
cu El? (Isaia 59:1-2; Romani 5:9-10; Efeseni 2:8-10).
Ne face Duhul lui Dumnezeu posibil să îndeplinim dedicaţia noastră lui Dumnezeu?
(Matei 19:25-26; Faptele Apostolilor 1:8; 2:38; Filipeni 2:13).
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