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Prefaţă

Predicile lui Charles Haddon Spurgeon, supranumit
„principele  predicatorilor”,  rămân  la  fel  de  actuale,
proaspete  şi  provocatoare  pentru  noi,  românii  de  la
începutul secolului 21 ca şi pentru londonezii secolului
19 care le-au auzit întâia oară.

Pare  că  e  mereu  la  modă  ca  predicatorii
contemporani  să  îşi  condimenteze  discursul  cu  vreo
anecdotă, ilustraţie sau vorbă de duh de-a lui Spurgeon,
dar aproape niciodată nu se oferă vreun citat consistent
din predicile sale, şi nici nu se mai vorbeşte despre ce a
crezut el.

Această colecţie îşi propune să scoată în evidenţă
învăţătura  Scripturii  cea  mai  dragă  lui  Spurgeon,
cunoscută  ca  doctrina  harului,  sau,  în  limbaj  teologic,
calvinism.  Pentru  Spurgeon,  doctrina  harului era
motivaţia  evanghelizării  neobosite,  cauza  trezirii  spiri-
tuale şi a maturizării în credinţă şi practică, oferindu-i în
acelaşi timp o identitate istorică nobilă, o direcţie clară şi
un ţel sfânt.

Fratele  Spurgeon  a  crezut  şi  proclamat  din  toată
inima doctrina harului.  Era  „calvinist  în cinci puncte”.
Iată ce afirmă în predica Alegerea: „Ceea ce predic acum
nu este o inovaţie, nu este nicidecum o învăţătură nouă.
Îmi place să proclam aceste învăţături vechi şi puternice,
ce  sunt  poreclite  calvinism,  dar  care  sunt  cu  siguranţă
adevărul revelat al lui Dumnezeu, aşa cum este el în Isus
Cristos.”

Spurgeon  nu  suferea  ca  aceste  învăţături
fundamentale atât de dragi lui să fie compromise în vreun
fel  şi  condamna  mereu  atât  arminianismul  care  nega
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mântuirea numai prin har,  cât  şi hiper-calvinismul care
nega necesitatea predicării Evangheliei păcătoşilor. 

Tendinţa  generală  a  Uniunii  Baptiste  din  acea
vreme era  spre  arminianism,  iar  Spurgeon vedea  acest
lucru ca fiind calea ce duce spre apostazie.  După mari
frământări şi eforturi de a-şi ajuta fraţii să revină pe calea
cea veche, eforturi care au dus la şubrezirea sănătăţii sale
şi  la  o  reacţie  mai  vehementă  a  Uniunii  împotriva
doctrinei harului, Spurgeon împreună cu adunarea sa au
hotărât ieşirea din Uniune, preferând să rămână mai de-
grabă singuri decât să accepte amestecul şi compromisul
cu învăţături false.

Credincioşii  baptişti  din  România  se  bucurau  de
predicile  şi  studiile  sale,  traduse  şi  răspândite  printre
numeroase  adunări  de  la  oraş  şi  sat  încă  din  perioada
interbelică.  Şi  ei  împărtăşeau  aceleaşi  convingeri  şi
învăţături  ca  Spurgeon.  Şi  ei  credeau  atunci  doctrina
harului, la fel ca predecesorii lor care au adus şi răspândit
credinţa baptistă în România.

În urmă cu zece ani am tradus prima predică din
această colecţie,  Voinţa liberă – o sclavă, sperând, ase-
menea fratelui Spurgeon, într-o întoarcere a fraţilor noştri
spre  aceste  vechi  învăţături  părăsite.  Au  urmat  apoi
celelalte  şase.  Am fost  încurajaţi  de  numărul  mare  de
solicitări  pentru  aceste  predici,  pe  care  le-am tipărit  şi
distribuit  gratuit  în  zeci  de  mii  de  exemplare.  Ne
bucurăm să vă oferim aceste predici într-un singur volum
aniversar,  cu  dorinţa  şi  rugăciunea  ca  Dumnezeu  să  îl
folosească spre gloria  Sa şi  spre binele  dumneavoastră
etern.

Raul Enyedi
Bocşa, noiembrie 2012
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Voinţa liberă – o sclavă

Predică  rostită  la  2  Decembrie  1855,  în  dimineaţa  de
sabat, la New Park Street Chapel din Southwark, Londra

„Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” 
Evanghelia după Ioan, 5:40

Acest verset este unul din marile tunuri arminiene,1

montat pe zidurile lor şi deseori descărcat cu un zgomot
teribil  împotriva  simplilor  creştini  numiţi  calvinişti.2

1 arminian  –  persoană  care  crede  cele  cinci  puncte  ale
arminianismului, numite aşa după profesorul olandez Jacob Arminius
(1560-1609).  Aceste  puncte  sunt:  1.  Omul  are  o  voinţă  liberă,
neafectată  de  păcat,  prin  care  poate  accepta  sau  respinge  oferta
harului lui Dumnezeu; 2. Alegerea lui Dumnezeu este condi-ţionată,
adică Dumnezeu i-a ales pentru mântuire doar pe oamenii pe care i-a
cunoscut că vor accepta oferta Sa şi vor crede; 3. Ispăşirea lui Cristos
este universală, adică oferă doar posibilitatea mântuirii întregii lumi,
fără să mântuiască de fapt pe nimeni; 4. omul se poate împotrivi cu
succes lucrării Duhului Sfânt şi chemării Sale până la sfârşitul vieţii;
5. mântuirea şi viaţa veşnică se pot pierde, căci depind de alegerile
omului, nu de Dumnezeu – n. tr. 
2 calvinist – persoană care crede cele cinci puncte ale calvinismului
cunoscute  şi  ca  „doctrinele  harului”,  nu  membru  al  denominaţiei
fondate  de  Jean  Calvin.  Cele  cinci  puncte  ale  calvinismului
reprezintă răspunsul la cele 5 puncte arminiene şi sunt următoarele:
1. Incapacitatea totală: omul este în toată fiinţa sa afectat de păcat, şi
chiar voinţa sa este supusă naturii sale păcătoase; 2. Alegerea necon-
diţionată: Dumnezeu a ales oameni pentru mântuire nu pentru vreun
merit al lor, căci nimeni nu avea vreunul, ci doar prin harul şi mila
Sa; 3. Ispăşirea particulară: Cristos, prin moartea Sa, nu doar a oferit
posibilitatea mântuirii, ci a realizat o mântuire completă. De aceea,
El nu a murit pentru cei ce vor ajunge în iad, ci doar pentru cei ce
vor ajunge în cer; 4. Harul irezistibil: pe lângă chemarea generală la
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Intenţionez în această dimineaţă să îl reduc la tăcere, sau
mai degrabă să îl întorc împotriva duşmanilor, fiindcă nu
a fost niciodată al lor; nu a fost făcut în turnătoriile lor, ci
scopul său a fost să înveţe exact opusul doctrinei pe care
ei o susţin cu tărie. 

De obicei, când se ia acest text se împarte astfel: În
primul rând, omul are o voinţă. În al doilea rând, el este
complet liber.  În al  treilea rând,  oamenii  trebuie să fie
dornici  să  vină  la  Cristos,  altfel  ei  nu  vor  fi  mântuiţi.
Acum, noi nu vom face astfel  de împărţiri; ci vom în-
cerca să aruncăm o privire mai rezonabilă asupra textului.
Şi nu trageţi concluzia că textul învaţă doctrina voinţei
libere doar fiindcă se întâmplă să existe în el cuvintele
„vreţi” şi „nu vreţi”.

S-a  dovedit  deja,  fără  a  se  putea  nega,  că  voinţa
liberă  este  un  nonsens.  Libertatea  nu  poate  aparţine
voinţei  mai  mult  decât  ponderabilitatea  poate  aparţine
electricităţii.  Sunt lucruri  complet diferite.  Putem crede
că omul este un agent moral liber, dar a crede în voinţa
liberă ar fi pur şi simplu ridicol. Se ştie că voinţa, fiind
ceva secundar, este direcţionată de înţelegere, mişcată de
motivaţie, călăuzită de alte părţi ale sufletului. 

Atât filosofia cât şi religia înlătură chiar şi noţiunea
de voinţă liberă; şi eu voi merge tot atât de departe cât a
mers  Martin  Luther  în  afirmaţia  lui  puternică  şi  cate-
gorică:  „Dacă  cineva  atribuie  ceva,  cât  de  neînsemnat,

Cristos, pe care omul păcătos o respinge, Duhul lucrează în cei aleşi
într-un  mod  care  face  chemarea  irezistibilă.  5.  Păstrarea  şi  per-
severenţa sfinţilor: Dumnezeu îi păzeşte pe cei ce sunt ai Lui până la
sfârşit, aşa încât toţi cei ce cred au viaţa veşnică şi pot fi siguri că nu
o vor pierde. Iar această cunoştinţă va produce în ei nu o complacere
în păcat, ci o perseverenţă spre sfinţenie – n. tr.
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voinţei  libere  a  omului  în  mântuirea  sa,  nu  cunoaşte
nimic despre har şi nu L-a cunoscut pe Isus Cristos aşa
cum trebuie.” Ar putea părea un sentiment nemilos; dar
acela  care  crede  în  sufletul  lui  că  omul  se  întoarce  la
Dumnezeu prin voinţa lui  liberă nu putea fi  învăţat  de
Dumnezeu, fiindcă unul din primele principii pe care le-
am învăţat  când Dumnezeu a început să lucreze în noi
este acela că nu avem nici voinţa, nici puterea şi că El ni
le  dă  pe  amândouă;  că  El  este  „Alfa  şi  Omega”3 în
mântuirea oamenilor. 

Cele patru puncte pe care le vom avea în  această
dimineaţă vor fi: Primul –  fiecare om este mort, fiindcă
spune: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!”
Al doilea – există viaţă în Isus Cristos: „Şi nu vreţi să
veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” Al treilea – există viaţă
în Cristos Isus  pentru toţi cei care vin să o primească:
„Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa”; indicând
că  toţi  care  vin vor  avea viaţa.  Şi  patru – aici  se  află
esenţa textului, că nici un om nu va veni vreodată prin
natura lui la Cristos, fiindcă textul spune: „Şi nu vreţi să
veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” Departe de a afirma că
oamenii  fac acest  lucru prin propriile lor voinţe,  textul
neagă categoric acest lucru şi spune: „Şi NU VREŢI să
veniţi  la Mine,  ca să aveţi  viaţa!” Dar,  preaiubiţii  mei,
sunt  aproape  gata  să  exclam,  nu  are  nici  un  adept  al
voinţei  libere  cunoştinţa  că,  de  fapt,  îndrăzneşte  să
contrazică inspiraţia? Oare nici unul dintre cei care neagă
doctrinele harului nu gândeşte? S-au depărtat ei într-atât
de  Dumnezeu  încât  să  denatureze  acest  text  pentru  a
dovedi că voinţa este liberă; când, de fapt, textul spune:
„Şi NU VREŢI să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa”?

3 Apocalipsa, 1:8
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I. În primul rând, deci, textul nostru indică faptul că
OAMENII  SUNT  MORŢI  PRIN  ÎNSĂŞI  NATURA
LOR. Nici o fiinţă nu trebuie să caute viaţa dacă o are în
ea însăşi. Textul spune cu hotărâre: „Şi nu vreţi să veniţi
la  Mine,  ca  să  aveţi  viaţa!”  Deşi  nu  se  exprimă  prin
cuvinte,  totuşi  se  afirmă  prin  conţinut  că  oamenii  au
nevoie de o viaţă mai bună decât cea existentă în ei înşişi.
Dragi ascultători, cu toţii suntem morţi dacă nu am fost
născuţi la o nădejde vie.

Întâi, cu toţii suntem, prin natura noastră, morţi din
punct de vedere legal. „În ziua în care vei mânca din el,
vei muri negreşit”,4 a spus Dumnezeu lui Adam; şi chiar
dacă Adam nu a murit fizic în acel moment, el a murit din
punct  de vedere legal;  adică el  a fost  socotit  mort.  La
tribunal,  imediat  ce  judecătorul  pronunţă  sentinţa  acu-
zatul este considerat mort din punctul de vedere al legii.
Deşi poate abia după o lună el este adus pe eşafod pentru
a suporta sentinţa, totuşi legea îl priveşte ca mort. Pentru
el  este  imposibil  să  mai  facă  ceva.  Nu  poate  moşteni
nimic, nu poate lăsa ceva prin testament; el nu este nimic
– este un om mort. Sistemul legal îl consideră mort. Dacă
sunt alegeri, nu i se cere votul, fiindcă este considerat a fi
mort. Este închis în celula lui, dar este mort. Ah! Şi voi,
păcătoşilor ce nu aţi avut niciodată viaţă în Cristos, voi
sunteţi în viaţă în dimineaţa aceasta datorită unei amânări
a  sentinţei,  dar  ştiţi  voi  că  din  punct  de  vedere  legal
sunteţi morţi; ştiţi că Dumnezeu vă consideră astfel, că în
ziua în care părintele vostru Adam a atins fructul, şi când
voi înşivă aţi păcătuit, Dumnezeu, Judecătorul cel Veşnic
v-a  condamnat?  Vorbiţi  mult  despre  poziţia  voastră,

4 Geneza, 2:17
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despre bunătatea şi moralitatea voastră – dar unde sunt
acestea? Scriptura spune că „aţi şi fost judecaţi”.5 Tu nu
trebuie  să  aştepţi  să  fii  condamnat  în  ziua  judecăţii  –
aceea va fi executarea pedepsei – tu „ai şi fost judecat”.
În momentul în care aţi păcătuit, numele voastre au fost
scrise în cartea neagră a dreptăţii; fiecare om a fost atunci
condamnat la moarte de Dumnezeu dacă pentru păcatele
lui nu a fost găsit un substitut, în persoana lui Cristos. 

Ce ai gândi dacă ai merge la închisoare şi l-ai vedea
pe acuzat stând în celula sa râzând şi plin de voie bună?
Ai  spune,  „omul  acesta  este  nebun  fiindcă  este  con-
damnat  şi  urmează  a  fi  executat;  şi  totuşi  este  bine
dispus”. Ah! Şi ce nebun este omul firesc care, deşi este
condamnat, trăieşte în distracţie şi voioşie! Credeţi voi că
sentinţa lui Dumnezeu nu are nici o urmare? Crezi tu că
păcatului  tău,  scris  pe stânci  cu o peniţă  de fier,  nu îi
urmează ceva groaznic? Dumnezeu a spus că tu eşti deja
condamnat. Dacă ai putea simţi acest fapt, dulcea cupă a
bucuriei tale ar deveni amară; dansul tău ar înceta, râsul
tău ar fi înăbuşit de suspin, dacă ţi-ai aduce aminte că tu
eşti deja condamnat. Cu toţii ar trebui să plângem, dacă
ne-am pune pe suflet faptul că în ochii lui Dumnezeu nu
avem  viaţă  prin  natura  noastră;  de  fapt  suntem
indiscutabil condamnaţi; suntem socotiţi morţi şi în noi
înşine, în ochii lui Dumnezeu, suntem la fel de morţi ca şi
cum am fi aruncaţi în iad chiar acum; suntem condamnaţi
de păcat, dar încă nu suferim pedeapsa pentru el, deşi ea
este  scrisă  împotriva  noastră,  iar  noi  suntem morţi  din
punct de vedere legal, şi nici nu putem găsi viaţă dacă nu
găsim viaţă  legală  în  persoana  lui  Cristos;  dar  despre
aceasta vom vorbi mai târziu. 

5 Evanghelia după Ioan, 3:18
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Dar, în afară de a fi morţi din punct de vedere legal,
suntem şi  morţi  spiritual.  Iar  sentinţa  nu a fost  trecută
doar în carte, ci şi în inimă; a intrat în conştiinţă; a operat
asupra  sufletului,  raţiunii,  imaginaţiei,  asupra  întregii
fiinţe.  „În  ziua  în  care  vei  mânca  din  el,  vei  muri
negreşit”  nu  s-a  împlinit  doar  în  darea  sentinţei,  ci  în
Adam s-a întâmplat ceva. La fel ca atunci când într-un
anumit moment trupul acesta va muri, sângele se va opri,
pulsul va înceta şi plămânii nu vor mai respira, tot aşa, în
ziua în care Adam a mâncat fructul interzis, sufletul lui a
murit;  imaginaţia  lui  şi-a  pierdut  marea  putere  de  a
ajunge până la lucrurile cereşti şi a vedea cerul, voinţa lui
şi-a pierdut puterea de a alege întotdeauna ce este bine,
raţiunea lui şi-a pierdut toată capacitatea de a judeca între
bine şi rău cu hotărâre şi infailibilitate, deşi s-a păstrat
ceva în conştiinţă; memoria i-a devenit pătată, predispusă
la a reţine lucruri rele şi a lăsa lucrurile drepte spre uitare;
orice  putere  a  lui  a  încetat  în  raport  cu  vitalitatea  sa
morală. Bunătatea era vitalitatea forţelor lui – aceasta s-a
îndepărtat.  Virtutea,  sfinţenia,  integritatea  –  ele  repre-
zentau viaţa omului; dar când nu au mai existat, omul a
murit.  Iar  acum,  în  ce  priveşte  lucrurile  spirituale,  voi
sunteţi  „morţi  în  greşelile  şi  în  păcatele  voastre”.6 Şi
sufletul este tot atât de mort în omul firesc pe cât este un
corp aşezat în mormânt; el este fără îndoială mort – nu
doar  metaforic,  fiindcă  Pavel  nu  vorbeşte  în  metafore
atunci  când  afirmă  „Voi  eraţi  morţi  în  greşelile  şi  în
păcatele  voastre”  şi  „măcar  că  eram morţi  în  greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har
sunteţi mântuiţi)”.7

6 Epistola lui Pavel către efeseni, 2:1
7 Efeseni, 2:1, 5
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Dar, dragi ascultători, aş dori să pot predica inimilor
dumneavoastră  despre  acest  subiect.  A fost  destul  de
neplăcut  când  am  descris  moartea  ca  fiind  trecută  în
dreptul tuturor; dar acum vorbesc despre moarte ca având
loc cu adevărat în inimile voastre. Acum nu mai sunteţi
ce aţi fost odată; nu mai sunteţi ce aţi fost în Adam, nu
sunteţi  nici  măcar aşa cum aţi  fost  creaţi.  Omul a fost
făcut curat şi  sfânt.  Voi nu sunteţi  fiinţele  perfecte  aşa
cum se laudă unii; sunteţi total căzuţi, v-aţi depărtat de pe
cale,  aţi  devenit  depravaţi  şi murdari.  Oh! Nu ascultaţi
cântecul  de  sirenă  al  acelora  care  vă  vorbesc  despre
demnitatea voastră morală şi despre marea voastră putere
în ce priveşte mântuirea. Nu sunteţi perfecţi; acel mare
cuvânt,  „ruină”,  vă este scris  pe inimi;  şi  moartea este
imprimată pe duhul vostru. 

Să nu crezi,  oh,  omule moral,  că  tu  vei  putea sta
înaintea lui Dumnezeu prin moralitatea ta, fiindcă tu nu
eşti  decât  un corp  îmbălsămat  în  legalism,  un  cadavru
înveşmântat  în  haine  fine,  dar  putred  în  faţa  lui
Dumnezeu.  Şi  să  nu  crezi  tu,  posesor  al  unei  religii
fireşti, că prin propria-ţi putere poţi fi primit înaintea lui
Dumnezeu. Oh, omule! Tu eşti mort! Poţi aranja un mort
cât vrei de frumos, şi nu ar fi decât o solemnă bătaie de
joc.  Să  luăm  ca  exemplu  regina  Cleopatra  –  puneţi-i
coroana pe cap, îmbrăcaţi-o în veşmintele regale, aşeza-
ţi-o pe tron; şi cu toate acestea, ce fior rece te străbate
atunci  când treci  pe lângă ea.  Ea este  frumoasă acum,
chiar şi  moartă – dar ce oribil  este să stai  alături  de o
persoană  moartă,  fie  ea  chiar  o  regină  onorată  pentru
frumuseţea  ei  maiestuoasă!  Şi  tu  poţi  fi  maiestuos  în
frumuseţea şi bunătatea ta, poţi fi amiabil şi simpatic; îţi
pui coroana sincerităţii pe cap şi porţi toate veşmintele
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integrităţii, oh, omule, dar dacă nu te-a înviat Dumnezeu,
dacă Duhul nu a lucrat  la sufletul tău,  tot  aşa cum un
cadavru rece îţi este ţie respingător, la fel de respingător
eşti tu în ochii lui Dumnezeu. Tu nu ai alege să trăieşti
alături de un cadavru care să stea la masă cu tine; nici lui
Dumnezeu nu-i place ca tu să fii în faţa Sa. El este mâniat
pe tine în fiecare zi fiindcă tu eşti în păcat – tu eşti mort.
Oh, crede aceasta; meditează la acest fapt; însuşeşte-ţi-l
fiindcă nimic nu este mai adevărat decât faptul că tu eşti
mort, atât spiritual cât şi legal.

Al treilea fel de moarte este sfârşitul celorlalte două.
Este  moartea  veşnică.  Este  executarea  sentinţei  legale;
este  sfârşitul  morţii  spirituale.  Moartea  veşnică  este
moartea sufletului; are loc după ce trupul a fost pus în
mormânt,  după  ce  sufletul  s-a  depărtat  de  la  el.  Dacă
moartea  legală  este  groaznică,  aceasta  se  datorează
consecinţelor  sale;  iar  dacă  moartea  spirituală  este
cumplită, aceasta se datorează urmărilor sale. Cele două
feluri de moarte despre care am vorbit sunt rădăcinile, iar
moartea care va urma este floarea acestora. 

Oh,  de  aş  avea  cuvinte  să  pot  încerca  în  această
dimineaţă să vă descriu ce este moartea veşnică! Sufletul
vine  în  faţa  Creatorului  său;  se  deschide  cartea;  se
pronunţă sentinţa; cuvintele „depărtaţi-vă, blestemaţilor”8

– zguduie universul şi face ca stelele să se întunece la
încruntarea  Creatorului;  iar  sufletul  se  depărtează  spre
adânc,  unde  va  locui  împreună  cu  alţii  în  moartea
veşnică. Oh! Şi ce groaznică este condiţia lui acum! Patul
său este un pat de flăcări; peisajele pe care le vede sunt
scene de crime,  care  îi  înspăimântă duhul;  sunetele  pe
care le aude sunt ţipete stridente, gemete, suspine, vaiete;

8 Evanghelia după Matei, 25:41
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tot  ce  cunoaşte  trupul  sunt  chinurile  unor  mizerabile
dureri!  Are  un  vaiet  de  nedescris,  o  mizerie  totală.
Sufletul priveşte în sus. Speranţa a murit, nu mai există.
Priveşte în jos cu groază şi teamă; sufletul îi este cuprins
de remuşcări.  Priveşte în dreapta – zidurile de netrecut
ale morţii  îl  ţin înăuntrul graniţelor torturii.  Priveşte în
stânga – iar acolo, meterezele în flăcări interzic scara de
scăpare  chiar  şi  doar  a  unei  presupuneri  visătoare  de
evadare.  Priveşte  înlăuntrul  său,  căutând  acolo  mân-
gâiere,  dar  în  suflet  i-a  intrat  un vierme care îl  roade.
Priveşte de jur-împrejur – nu are nici un prieten care să-l
ajute, pe nimeni care să îl mângâie, ci doar o mulţime de
izvoare  ale  suferinţei.  Nu  cunoaşte  speranţa  eliberării;
aude  cheia  veşnică  a  destinului  întorcându-se  în
încuietoarea  groaznicei  sale  celule  şi  l-a  văzut  pe
Dumnezeu luând acea cheie şi azvârlind-o în adâncimile
veşniciei  pentru  a  nu  mai  fi  găsită  niciodată.  Nu  mai
speră;  nu  cunoaşte  scăpare;  nu  crede  în  eliberare;  îşi
doreşte moartea; dar moartea este un duşman prea mare
pentru a fi acolo; aşteaptă ca non-existenţa să îl înghită,
dar această moarte veşnică este mai rea decât distrugerea.
Îşi doreşte exterminarea la fel cum cel care trudeşte îşi
doreşte sabatul; doreşte să fie înghiţit de nimicnicie tot
aşa  cum  un  sclav  la  galere  tânjeşte  după  libertate,
libertate  care  nu  vine  – el  este  mort  pentru  totdeauna.
După  ce  veşnicia  se  va  roti  de  o  mulţime  de  ori  în
ciclurile  sale  veşnice,  tot  mort  va  fi.  „Totdeauna”  nu
cunoaşte sfârşit;  veşnicia  nu poate fi  înţeleasă decât  în
veşnicie.  Sufletul  încă  va  avea  scris  deasupra  capului
„eşti condamnat pentru totdeauna”. Aude urlete continue;
vede  flăcări  de  nestins;  cunoaşte  dureri  totale;  aude  o
sentinţă care se rostogoleşte, nu ca tunetul de pe pământ
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care este redus la tăcere imediat – ci mai tare, şi mai tare,
zguduind ecourile  veşniciei  –  făcând  ca  mii  de  ani  să
tremure  din  nou  de  tunetul  înfiorător  al  vocii  sale
cumplite  –  „Depărtaţi-vă!  Depărtaţi-vă!  Depărtaţi-vă!
Blestemaţilor!” Aceasta este moartea veşnică.

II.  În  al  doilea  rând,  ÎN  CRISTOS  ISUS  ESTE
VIAŢĂ, fiindcă spune: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca
să  aveţi  viaţa!”  Nu  există  viaţă  în  Dumnezeu  Tatăl
pentru un păcătos;  nu există viaţă în Dumnezeu Duhul
pentru un păcătos  fără  Isus.  Viaţa  unui  păcătos  este  în
Cristos. Dacă iei pe Tatăl separat de Fiul, deşi îşi iubeşte
aleşii şi hotărăşte ca ei să trăiască, totuşi,  viaţa nu este
decât în Fiul Său. Dacă iei pe Dumnezeu Duhul separat
de Isus Cristos,  deşi  Duhul este acela care ne dă viaţă
spirituală, totuşi, această viaţă este în Cristos, în Fiul. Nu
îndrăznim, şi nu putem, în primul rând, cere viaţă spiri-
tuală nici de la Dumnezeu Tatăl şi nici de la Dumnezeu
Duhul. Primul lucru pe care suntem călăuziţi să îl facem
atunci  când  Dumnezeu  ne  scoate  din  Egipt  este  să
mâncăm Paştele – primul lucru. Acesta ne arată că modul
prin  care  primim  viaţă  este  hrănindu-ne  cu  trupul  şi
sângele Fiului lui Dumnezeu; trăind în El, încrezându-ne
în El, crezând în harul şi puterea Lui

Al doilea gând al nostru a fost acesta: există viaţă în
Cristos.  Vă  vom arăta  că  există  trei  feluri  de  viaţă  în
Cristos, tot aşa cum există trei feluri de moarte. 

În primul rând, există viaţă legală în Cristos. Tot aşa
cum fiecare  om,  în  Adam,  prin  natura  sa  păcătoasă  a
primit o sentinţă de condamnare în momentul păcatului
lui  Adam  şi  în  special  în  momentul  primei  sale
fărădelegi, la fel şi eu, dacă sunt credincios şi tu, dacă te
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încrezi în Cristos, am primit o sentinţă legală de achitare
prin  ceea  ce  a  făcut  Isus  Cristos.  Oh,  păcătosule
condamnat!  Tu  poate  stai  în  această  dimineaţă  deja
condamnat,  ca un întemniţat;  dar înainte  de a se sfârşi
această zi, tu poţi fi la fel de fără vină ca îngerii de sus.
Există  viaţă  legală  în  Cristos  şi,  binecuvântat  fie
Dumnezeu, unii dintre noi se bucură de ea! Noi ştim că
păcatele noastre ne sunt iertate fiindcă Cristos a suferit
pedeapsa  pentru  ele;  ştim  că  niciodată  nu  vom  fi
pedepsiţi  noi  înşine,  fiindcă  Cristos  a  suferit  în  locul
nostru. Paştele a fost jertfit pentru noi; pragul şi uşiorii
uşii au fost stropiţi, iar îngerul distrugător nu ne va putea
atinge niciodată. Pentru noi nu există iad, deşi acesta arde
cu o flacără teribilă. Chiar dacă este pregătit din veşnicie,
chiar dacă sunt grămezi  de lemne şi  mult  fum, noi nu
vom ajunge niciodată acolo – Cristos a murit pentru noi,
în  locul  nostru.  Dar  dacă  sunt  instrumente  de  tortură
cumplită  acolo?  Dar  dacă  există  acolo  o  sentinţă  care
produce cele mai groaznice reverberaţii de tunet? Totuşi,
nici  instrumentele  de  tortură,  nici  carcerele  subterane,
nici tunetul nu sunt pentru noi! În Cristos Isus noi suntem
acum  eliberaţi.  „ACUM,  dar,  nu  este  nici  o  osândire
pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după
îndemnurile  firii  pământeşti,  ci  după  îndemnurile
Duhului.”9

Păcătosule! Eşti tu condamnat din punct de vedere
legal  în  această  dimineaţă?  Simţi  tu  asta?  Atunci  per-
mite-mi  să-ţi  spun  că  credinţa  în  Cristos  îţi  va  da
cunoştinţa  achitării  tale  legale.  Preaiubiţilor,  faptul  că
suntem  condamnaţi  pentru  păcatele  noastre  nu  este  o
simplă idee, ci o realitate. De asemenea, faptul că suntem

9 Epistola lui Pavel către romani, 8:1
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achitaţi nu este o simplă idee, ci o realitate. Dacă un om
pe cale de a fi executat primeşte o iertare completă, ar
resimţi-o  ca  pe  o  realitate  măreaţă.  Ar  spune:  „Am o
achitare  deplină,  nimeni  nu  se  poate  atinge  de  mine
acum.” Exact aşa mă simt şi eu. 

Eliberat de păcat, mă duc acum oriunde
Sângele Mântuitorului îmi este iertare deplină
Mulţumitor mă aşez la picioarele-I dragi
Ca păcătos mântuit să-mi arăt recunoştinţa.

Fraţilor, noi am primit viaţă legală în Cristos, acel
fel de viaţă legală ce nu se poate pierde. Sentinţa a fost
odată împotriva noastră – acum ea a fost dată pentru noi.
Este  scris:  „ACUM,  DAR,  NU  ESTE  NICI  O
OSÂNDIRE”, şi acel „acum” va fi la fel de bun pentru
mine peste cincizeci de ani cum este şi acum. Oricât timp
am trăi, tot va rămâne scris: „Acum, dar, nu este nici o
osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus.”

Apoi,  în  al  doilea  rând,  există  viaţă  spirituală în
Cristos  Isus.  Aşa  cum  omul  este  mort  spiritual,
Dumnezeu are viaţă spirituală pentru el, fiindcă nu există
nicio necesitate care să nu fie suplinită de Isus, nu există
niciun gol în inimă pe care Cristos să nu-l poată umple;
nu există nicio pustie pe care El nu o poate popula, niciun
deşert  pe  care  să  nu  poată  să-l  înflorească  precum
trandafirul. Oh, voi, păcătoşi morţi, morţi spiritual, există
viaţă în Cristos Isus,  fiindcă noi am văzut – da,  aceşti
ochi au văzut – morţii trăind din nou; l-am cunoscut pe
omul  al  cărui  suflet  era  complet  corupt  căutând,  prin
puterea  lui  Dumnezeu,  neprihănirea;  am  cunoscut  pe
omul ale cărui gânduri erau fireşti, ale cărui pofte erau
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mari, ale cărui pasiuni erau puternice, deodată, printr-o
putere  irezistibilă  din  ceruri,  consacrându-se  pentru
Cristos şi devenind un copil al lui Isus. Ştim că este viaţă
în Cristos Isus, viaţă spirituală;  chiar mai mult,  noi,  în
sinea  noastră,  am  simţit  că  există  viaţă  spirituală.  Ne
putem  bine  aduce  aminte  cum  stăteam  în  casa  de
rugăciune la fel de morţi ca scaunul pe care stăteam. Am
ascultat mult glasul Evangheliei,  dar fără rezultat,  când
deodată, ca şi cum urechile noastre ar fi fost deschise de
degetele vreunui înger puternic, a intrat o voce în inima
noastră. Am crezut că l-am auzit pe Isus spunând: „Cel ce
are urechi de auzit, să audă.”10 O mână irezistibilă s-a pus
pe  inima  noastră  şi  ne-a  smuls  o  rugăciune  din  ea.
Niciodată nu ne-am mai rugat aşa. Am strigat: „Doamne,
ai milă de mine, păcătosul!”11

Unii dintre noi am simţit o mână apăsându-ne luni
în  şir,  ca  şi  cum am fi  fost  strânşi  într-o  nicovală,  iar
sufletele  noastre  au  sângerat  stropi  de  suferinţă.  Acea
stare de mizerie era semnul unei vieţi ce avea să vină. Cei
ce se  îneacă nu simt o aşa durere ca atunci  când sunt
aduşi înapoi la viaţă. Oh! Noi resimţim acele dureri, acele
gemete,  acea  luptă  vie  pe  care  a  dus-o  sufletul  nostru
când a venit la Cristos. Ah! Putem resimţi primirea vieţii
noastre  spirituale  la  fel  de  uşor  cum  ar  putea  resimţi
cineva învierea sa din mormânt.

Putem presupune că Lazăr şi-a amintit de învierea
sa, deşi poate nu toate detaliile. Aşa şi noi, deşi am uitat o
mare  parte,  ne  aducem  aminte  cum  ne-am  predat  lui
Cristos. Putem spune oricărui păcătos mort că este viaţă
în  Cristos  Isus,  nu  contează  cât  este  de  putred  în

10 Apocalipsa, 2:7
11 Evanghelia după Luca, 18:13
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mormântul său. Acela care l-a înviat pe Lazăr ne-a înviat
şi  pe  noi;  şi  El  îţi  poate  spune chiar  ţie:  „Lazăre,  ieşi
afară!”12

În  al  treilea  rând,  există  viaţă  veşnică  în  Cristos
Isus.  Oh,  şi  dacă  moartea  veşnică  este  teribilă,  viaţa
veşnică este binecuvântată; fiindcă El a spus: „acolo unde
sunt Eu, să fiţi şi voi.”13 „Tată, vreau ca acolo unde sunt
Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat
Tu, ca să vadă slava Mea.”14 „Eu le dau viaţa veşnică, în
veac  nu  vor  pieri.”15 Orice  arminian  care  ar  trebui  să
predice  din  acel  text  trebuie  să  facă  o  mulţime  de
schimonosiri; nu ar putea niciodată spune întregul adevăr
fără a-l înconjura în mister. Viaţă veşnică – nu o viaţă pe
care să o piardă, ci viaţă veşnică. Dacă prin Adam mi-am
pierdut viaţa, prin Cristos am câştigat-o; dacă eu m-am
pierdut pentru vecie, în Isus Cristos m-am găsit pe vecie.
Viaţă veşnică! Oh, ce gând binecuvântat! Ochii noştri vor
străluci de bucurie iar sufletele noastre vor arde de extaz
la  gândul  că  avem  viaţă  veşnică.  Stingeţi-vă  stele!
Dumnezeu să-şi pună degetul pe voi – dar sufletul meu
va trăi  în fericire şi bucurie.  Întunecă-te,  o,  soare! Dar
ochii  mei  „vor  vedea  pe  Împărat  în  strălucirea  Lui”16

când ochiul tău nu va mai face pământul verde să râdă. Şi
lună,  tu,  prefă-te  în  sânge!  Dar  sângele  meu  nu  va  fi
niciodată preschimbat în nimicnicie; acest duh va exista
când tu  vei  înceta  a  mai  fi.  Şi  tu  lume mare!  Tu poţi
dispărea aşa cum dispare într-o clipă spuma valului! Dar
eu am viaţă veşnică. Oh, timpule! Tu poţi vedea munţi

12 Ioan, 11:43
13 Ioan, 14:3
14 Ioan, 17:24
15 Ioan, 10:28
16 Isaia, 33:17
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uriaşi murind şi ascunzându-se în mormintele lor; tu poţi
vedea stelele ca nişte smochine prea coapte care cad din
pom,  dar  duhul  meu  niciodată  nu-l  vei  vedea  mort,
niciodată.

III.  Aceasta  ne aduce la cel de-al  treilea punct al
nostru,  VIAŢA  VEŞNICĂ  ESTE  DATĂ  TUTUROR
CELOR CARE VIN. Niciodată  nu  a  existat  vreun om
care să vină la Cristos pentru viaţă  veşnică,  legală sau
spirituală şi, într-un anume sens, să nu o fi primit deja. Iar
apoi i s-a dovedit că a primit-o imediat după ce a venit.
Să  luăm unul  sau  două  texte  –  „De aceea  şi  poate  să
mântuiască  în  chip  desăvârşit  pe  cei  ce  se  apropie  de
Dumnezeu prin El.”17 Oricine vine la Cristos va afla că El
poate să îl mântuiască – nu capabil să îl mântuiască puţin,
să-l  elibereze  de  câteva  păcate,  să-l  păzească  de  o
încercare mică, să îl ţină o scurtă vreme şi apoi să îl lase
– ci capabil să îl mântuiască total de păcatul său, de toate
încercările  sale,  de  cele  mai  adânci  întristări,  pe  toată
durata existenţei sale. Cristos spune tuturor celor care vin
la El „vino, sărmane păcătos, nu trebuie să te întrebi dacă
am puterea să te mântuiesc. Eu nu te întreb cât de departe
ai mers în păcat; Eu am puterea să te mântuiesc în chip
desăvârşit pe vecie.” Şi nimeni pe pământ nu poate trece
dincolo de desăvârşirea lui Dumnezeu.

Acum, un alt text: „pe cel ce vine la Mine (observaţi
că promisiunile sunt aproape întotdeauna adresate celor
care vin), nu-l voi izgoni afară.”18 Oricine vine va găsi
uşa casei lui Cristos deschisă – şi uşa inimii Lui deschisă.
Oricine vine – spun aceasta  în  cel  mai  larg sens  – va

17 Epistola către evrei, 7:25
18 Ioan, 6:37
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descoperi  că  Cristos  are  milă  de  El.  Cea  mai  mare
absurditate  din lume este  să doreşti  să  ai  o evanghelie
mai largă decât cea de pe paginile Scripturii. Eu predic că
oricine  crede  va  fi  mântuit  –  că  oricine  vine  va  găsi
îndurare. Oamenii mă întreabă: „Dar să presupunem că
vine cineva care nu a fost ales, va fi mântuit?” Du-te şi
presupune nonsensuri, că eu nu o să-ţi dau un răspuns.
Dacă cineva nu este ales, el nu va veni niciodată. Atunci
când vine avem dovada sigură că este ales. Cineva spune:
„să presupunem că vine cineva la Cristos care nu a fost
chemat  de  Duhul.”  Opreşte-te,  frate,  aceasta  este  o
presupunere pe care nu ai dreptul să o faci, fiindcă aşa
ceva nu se poate întâmpla; o spui doar ca să mă prinzi,
dar deocamdată nu poţi să o faci. Eu spun că orice om ce
vine la Cristos va fi mântuit. O spun ca şi calvinist, sau
ca hiper-calvinist, la fel de limpede ca tine. Eu nu am o
Evanghelie  mai  îngustă  decât  tine;  ci  Evanghelia  mea
este pe o temelie solidă, în timp ce a ta este zidită doar pe
nisip şi putrefacţie. „Oricine vine va fi mântuit,  fiindcă
nimeni nu vine la Mine dacă nu-l atrage Tatăl.”19

„Dar”,  spune  cineva,  „să  presupunem că  întreaga
lume ar veni,  i-ar primi Cristos pe toţi?” Cu siguranţă,
dacă toţi ar veni; dar ei nu vor veni. Îţi spun că toţi cei ce
vin – chiar dacă ar fi la fel de răi ca demonii, Cristos i-ar
primi; dacă tot păcatul şi mizeria ar curge în inimile lor
ca într-o canalizare comună a întregii lumi, Cristos i-ar
primi.  Altul  spune,  „Vreau  să  ştiu  despre  restul
oamenilor. Pot merge să le spun că Isus Cristos a murit
pentru fiecare dintre ei? Pot eu spune – există neprihănire
pentru  fiecare  din  voi,  există  viaţă  pentru  fiecare  din
voi?” Nu, nu poţi. Poţi spune – există viaţă pentru fiecare

19 Ioan, 6:44
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om care vine.  Dar dacă spui  că există  viaţă pentru cei
care nu cred, tu le spui o minciună periculoasă. Dacă le
spui că Isus Cristos a fost pedepsit pentru păcatele lor şi
totuşi  ei  vor  fi  nemântuiţi,  tu  spui  intenţionat  un
neadevăr.  Să  gândeşti  că  Dumnezeu  L-a  pedepsit  pe
Cristos  şi  îi  va  pedepsi  şi  pe  ei  –  eu  mă  mir  de
îndrăzneala cu care spui această neruşinare! Un om bun
predica odată că în ceruri  erau harfe şi  coroane pentru
toată  adunarea  sa;  şi  apoi  spunea  în  cea  mai  solemnă
manieră: „Dragi prieteni, sunt mulţi pentru care au fost
pregătite aceste lucruri, dar care nu vor ajunge acolo.” De
fapt, el a născocit cea mai tristă poveste pe care o putea
născoci; dar vă spun pentru cine ar fi trebuit el să plângă
– ar fi trebuit să plângă pentru îngerii din ceruri şi pentru
toţi sfinţii, fiindcă ce a spus el ar strica cerul în întregime.

Ştiţi  că atunci când vă întâlniţi  împreună cu toată
familia, dacă aţi pierdut un frate, iar locul său este gol,
spuneţi: „Noi întotdeauna ne-am bucurat de întrunirile de
familie,  dar cineva lipseşte  acum – sărmanul  de el,  nu
mai este printre noi!” Gândiţi-vă că îngerii ar spune: „Ah,
cerul este minunat, dar nu ne place să vedem acolo toate
acele coroane acoperite cu pânze de păianjen; nu putem
suporta  acea  stradă  nelocuită;  nu  putem  privi  acele
tronuri goale.” Iar apoi, sărmane suflete, ar putea începe
să vorbească între ei şi să spună „nici unul dintre noi nu
este în siguranţă aici,  fiindcă promisiunea a fost – „Eu
dau  oilor  Mele  viaţă  veşnică”,  şi  mulţi  din  cei  cărora
Dumnezeu le-a dat viaţă veşnică sunt în iad; există un
număr pentru care Cristos şi-a dat viaţa pentru ca ei să nu
ardă în Adânc, iar dacă ei pot fi trimişi acolo, atunci şi
nouă  ni  se  poate  întâmpla  la  fel.  Dacă  nu  ne  putem
încrede într-o promisiune,  nu ne putem încrede nici  în
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cealaltă.” Şi aşa,  cerul şi-ar pierde temelia şi ar cădea.
Pleacă de aici cu evanghelia ta fără sens! Dumnezeu ne
dă  o  Evanghelie  sigură  şi  solidă,  clădită  pe  faptele  şi
relaţia  legământului,  pe  scopuri  veşnice  şi  împliniri
sigure.

IV.  Şi  astfel  ajungem la  cel  de-al  patrulea  punct.
PRIN  NATURA  SA,  NICI  UN  OM  NU  VINE  LA
CRISTOS, fiindcă textul spune: „Şi nu vreţi să veniţi la
Mine,  ca  să  aveţi  viaţa!”  Eu afirm cu  tărie,  din  textul
meu, pe baza autorităţii Scripturii, că voi nu veţi veni la
Cristos ca să aveţi viaţa. Vă spun că v-aş putea predica o
veşnicie,  aş putea împrumuta talentele  oratorice ale  lui
Demostene sau cele ale lui Cicero, dar voi nu veţi veni la
Cristos.  V-aş  putea  implora  în  genunchi,  cu  lacrimi  în
ochi,  arătându-vă  ororile  iadului  şi  bucuriile  cerului,
puterea lui  Cristos şi  propria  voastră  condiţie  pierdută,
dar nici  unul dintre  voi  nu aţi  veni  la  Cristos prin voi
înşivă,  dacă  Duhul  care  era  asupra  lui  Cristos  nu  v-ar
atrage.  Pentru  toţi  oamenii  este  valabil  adevărul  că  în
starea lor firească nu vor veni la Cristos. 

Dar  mi  se  pare  că  aud  un  alt  palavragiu  punând
întrebarea:  „Dar  nu  puteau  ei  veni  dacă  ar  fi  dorit?”
Prietene, ţie îţi voi da răspunsul altă dată. Nu aceasta este
întrebarea în această dimineaţă. Acum discutăm dacă ei
vor,  nu  dacă  pot.  Veţi  observa  că  oridecâteori  vorbiţi
despre  voinţa  liberă,  sărmanul  arminian,  după  două
secunde începe să vorbească despre capacitatea umană, şi
astfel  amestecă  două  subiecte  care  ar  trebui  să  fie
separate. Noi nu vom trata două subiecte în acelaşi timp.
Refuzăm să ne luptăm cu doi deodată, dacă doriţi. În altă
zi vom predica din acest text – „Nimeni nu poate veni la
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Mine dacă nu îl atrage Tatăl.” Dar acum vorbim numai de
voinţă; şi este clar că oamenii nu vin la Cristos pentru a
avea viaţa.

Putem  dovedi  acest  fapt  din  multe  texte  ale
Scripturii, dar vom lua doar o singură pildă. Vă aduceţi
aminte de pilda împăratului care a pregătit o cină pentru
fiul său şi i-a invitat pe mulţi să vină; boii şi viţeii îngră-
şaţi au fost tăiaţi şi a trimis mesagerii să-i cheme pe mulţi
la cină. Au venit ei la cină? Ah, nu; dar cu toţii, într-o
singură voce, au început să se scuze. Unul a spus că s-a
căsătorit  şi  de  aceea  nu  putea  veni,  deşi  ar  fi  putut-o
aduce şi pe soţie cu el. Altul a cumpărat nişte boi pentru
jug şi s-a dus să îi încerce; dar cina era noaptea, iar el nu
putea să îi încerce pe întuneric. Altul a cumpărat o bucată
de pământ şi voia să o vadă; dar nu cred că s-a dus să o
vadă cu un felinar. Cu toţii s-au scuzat şi nu au vrut să
vină.  Împăratul  era  hotărât  să aibă cina;  aşa că a  spus
„Ieşi  la  drumuri  şi  la  garduri,  şi  pe  cei  ce-i  vei  găsi”
invită-i  –  stop!  Nu  „invită-i”  –  „sileşte-i  să  intre”;20

fiindcă nici chiar cei mai săraci nu ar fi venit niciodată
dacă nu ar fi fost siliţi. 

Să luăm o altă pildă: cineva a avut o vie;21 la vremea
roadelor  şi-a  trimis  unul  din  slujitori  pentru  a-şi  lua
chiria. Ce au făcut ei cu el? L-au bătut pe rob. A trimis un
altul; şi ei l-au omorât cu pietre. A trimis un altul, iar ei l-
au omorât şi pe acesta. La urmă şi-a zis: „Le voi trimite
pe fiul meu, pe el îl vor cinsti.” Dar ce au făcut ei? Au
spus:  „Iată  moştenitorul,  veniţi  să  îl  ucidem  şi  să  îl
aruncăm afară din vie.” Şi aşa au făcut. La fel se întâmplă
cu toţi oamenii în firea lor. A venit Fiul lui Dumnezeu, iar

20 Luca, 14:23
21 Matei, 21:33-40
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oamenii L-au respins. „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să
aveţi viaţa!”

Ar necesita  prea mult  timp pentru a mai  aduce şi
alte  dovezi  din  Scriptură.  Totuşi,  vom face  referire  la
marea doctrină a căderii. Oricine crede că voinţa omului
este complet liberă şi că poate fi mântuit prin ea nu crede
căderea.  Aşa  cum v-am spus  uneori,  puţini  predicatori
„creştini” cred în întregime doctrina căderii, ei crezând că
atunci când Adam a căzut, el şi-a rupt degetul mic, şi nu
gâtul,  spre  ruina  întregii  sale  rase.  Preaiubiţii  mei,  la
cădere, omul şi-a rupt fiecare os. Nici o putere a lui nu a
rămas  neştirbită;  toate  au  fost  sfărâmate,  pervertite  şi
pătate;  la  fel  ca  la  un  mare  templu,  stâlpii  pot  exista,
coloanele  şi  pilaştrii  pot  fi  acolo;  dar  toate  au  fost
distruse, chiar dacă unele şi-au păstrat forma şi poziţia.
Conştiinţa  omului  poate  reţine  uneori  mare  parte  din
sensibilitate – dar totuşi este căzută. La fel, voinţa nu este
scutită.  Şi  ce  dacă  este  „Lordul  primar  al  Sufletului-
omului” aşa cum o numeşte Bunyan?22 – Lordul acesta
greşeşte. Lordul Voinţă-Puternică întotdeauna greşea. 

Natura voastră căzută a fost stricată; voinţa voastră,
printre  altele,  s-a  depărtat  total  de  Dumnezeu.  Dar  vă
spun care este cea mai bună dovadă a acestui fapt; este
măreaţa  realitate  că  niciodată  nu  aţi  întâlnit  în  viaţa

22 Spurgeon face referire la opera Războiul sfânt a lui John Bunyan,
scrisă în 1682. În această alegorie, grandioasa cetate Sufletul-omului,
construită de regele Şadai ca o capodoperă a acelui ţinut, ajunge să
se  răzvrătească  împotriva  regelui  şi  să  accepte  stăpânirea
puternicului prinţ  Diabolus,  un fost  mare slujitor al  regelui  Şadai,
care s-a răzvrătit  şi a fost alungat de la curtea regelui. Întoarcerea
cetăţii  către  regele  de  drept  a  devenit  imposibilă  acum,  şi  doar
victoria lui Emmanuel, fiul regelui Şadai, mai poate scăpa cetatea de
Diabolus. N. tr.

28



voastră un creştin care să spună că el a venit la Cristos
fără ca Cristos să vină la el. 

Aţi auzit o mulţime de predici arminiene, îndrăznesc
să spun; dar nu aţi auzit niciodată o rugăciune arminiană
–  fiindcă  sfinţii  în  rugăciune  sunt  ca  unul  singur  în
cuvânt, faptă şi gând. Un arminian pe genunchi s-ar ruga
disperat ca un calvinist. El nu se poate ruga despre voinţa
liberă;  nu mai  este  loc pentru ea.  Imaginaţi-vă cum ar
suna o astfel de rugăciune:  „Doamne, îţi mulţumesc că
nu sunt ca acei sărmani calvinişti încrezuţi. Doamne, am
fost născut cu o voinţă liberă glorioasă; am fost născut
cu puterea prin care mă pot întoarce singur la Tine; am
profitat de harul meu. Dacă toată lumea ar face la fel cu
harul  lor  cum  am  făcut  eu,  toţi  ar  putea  fi  mântuiţi.
Doamne, ştiu că Tu nu ne influenţezi să vrem, dacă noi
nu vrem. Tu dai har tuturor; unii nu profită de el, dar eu
nu sunt aşa. Sunt mulţi care vor merge în iad şi care au
fost cumpăraţi cu sângele lui Isus ca mine; şi ei au primit
Duhul Sfânt ca mine; au avut o şansă la fel de mare şi au
fost binecuvântaţi la fel ca mine. Nu harul tău ne-a făcut
diferiţi;  ştiu că a contat mult,  dar eu am luat decizia;
m-am folosit  de ce mi s-a dat, în vreme ce alţii nu au
făcut aşa – aceasta este diferenţa între mine şi ei.”

Aceea este o rugăciune a diavolului, fiindcă nimeni
altcineva nu s-ar  ruga aşa.  Ah! Atunci  când predică şi
vorbesc în cuvinte bine cântărite, se poate să fie doctrină
greşită;  dar  când  ajung  la  rugăciune  adevărul  iese  la
iveală; nu se pot abţine. Dacă un om vorbeşte în cuvinte
bine  cântărite,  poate  vorbi  corect  gramatical;  dar  când
vorbeşte  repede,  ies  la  iveală  vechile  regionalisme  ale
zonei în care s-a născut. 

Te întreb din nou, ai întâlnit vreodată un creştin care
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să spună:  „Am venit  la  Cristos fără  puterea Duhului?”
Dacă  ai  întâlnit  un  astfel  de  om,  poţi  să-i  spui  fără
ezitare: „Domnule dragă, eu cred asta întru totul – şi mai
cred că aţi plecat de acolo tot fără puterea Duhului, şi că
nu cunoaşteţi nimic despre aşa ceva, şi văd că sunteţi plin
de fiere amară, şi în lanţurile fărădelegii.” Aud oare vreun
creştin zicând: „L-am căutat pe Isus înainte ca El să mă
caute  pe  mine;  eu  am venit  la  Duhul  şi  nu  Duhul  la
mine?”  Nu,  dragii  mei;  suntem obligaţi,  fiecare  dintre
noi, să ne punem mâna pe inimă şi să spunem – 

Harul m-a învăţat a mă ruga
Şi mi-a făcut ochii să plângă
Harul m-a păstrat până în astă zi
Şi nicicum nu mă va lăsa.

Există cineva aici – unul singur – bărbat sau femeie,
tânăr sau bătrân care să poată spune „Eu l-am căutat pe
Dumnezeu înainte ca El să mă caute pe mine?” Nu; chiar
şi voi, ce sunteţi puţin arminieni, veţi cânta –

Îl iubesc pe Isus
Că-ntâi El m-a iubit.

Apoi, încă o întrebare. Nu vedem noi, chiar şi după
ce am venit la Cristos, că sufletul nostru nu este liber, ci
că  este  păstrat  în  Cristos?  Nu  vedem momente,  chiar
acum, când „a vrea” nu este de partea noastră? Există o
lege  în  mădularele  noastre  care  luptă  împotriva  legii
minţii. Acum, dacă cei vii spiritual simt că voinţa lor este
contrară  lui  Dumnezeu  ce  putem  spune  despre  omul
„mort  în  greşeli  şi  păcate”?  Ar  fi  o  absurditate  de
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necrezut să îi pui pe cei doi la acelaşi nivel; şi ar fi chiar
mai absurd să îl pui pe cel mort mai presus de cel viu.
Nu;  textul  este  adevărat,  experienţa  ni  l-a  însemnat  în
inimi. „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!”

Trebuie să îţi spunem motivele pentru care oamenii
nu vin la Cristos. Primul este că nici un om nu gândeşte
în  fire  că  Îl  vrea  pe  Cristos.  Prin  natura  lui,  omul  nu
gândeşte  că  are  nevoie  de  Cristos;  crede  că  are  haina
propriei dreptăţi, că este bine îmbrăcat, că nu este gol, că
nu are nevoie de sângele lui Cristos ca să-l spele, că nu
este negru sau stacojiu şi nu are nevoie de har pentru a fi
curăţat.  Nici  un  om  nu-şi  cunoaşte  nevoia  până  când
Dumnezeu  nu  i-o  arată;  iar  dacă  Duhul  Sfânt  nu
descoperă  nevoia  de  iertare  nici  un  om  nu  va  căuta
iertarea. Îl pot predica pe Cristos pe vecie, dar dacă nu
simţi că Îl vrei pe Cristos, niciodată nu vei veni la El. Un
farmacist ar putea avea o farmacie bună, dar nici un om
nu va  veni  să-i  cumpere  medicamentele  până  când nu
simte că are nevoie de ele. 

Următorul  motiv  este  că  oamenilor  nu  le  place
modul  prin  care  Cristos  îi  mântuieşte.  Cineva  spune:
„Nu-mi place fiindcă mă face sfânt;  dacă m-a mântuit,
atunci nu mai pot bea şi înjura.” Altul spune: „Mi se cere
să fiu aşa de fidel şi să am o viaţă aşa de curată, iar mie
îmi place să fiu puţin mai liber.” Altuia nu-i place fiindcă
aceasta este aşa de umilitoare; nu-i place fiindcă „poarta
cerului” nu este destul de înaltă pentru nasul lui, căruia
nu-i  place  să  se  aplece.  Acesta  este  motivul  principal
pentru care nu veţi veni la Cristos, fiindcă la El nu puteţi
ajunge  cu  nasul  pe  sus;  fiindcă  Cristos  vă  face  să  vă
aplecaţi  atunci  când  veniţi  la  El.  Altuia  nu-i  place  ca
harul să fie de la început până la sfârşit. „Oh!” spune el,
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„dacă mi s-ar da şi mie puţină cinste.” Dar atunci când
aude că Cristos este ori totul, ori nimic, doar Cristos sau
deloc, el spune, „Nu voi veni” şi se întoarce şi pleacă.
Ah,  păcătoşi  mândri,  voi  nu  veţi  veni  la  Cristos.  Ah,
păcătoşi neştiutori, voi nu veţi veni la Cristos fiindcă nu
cunoaşteţi nimic despre El. Şi acesta este cel de-al treilea
motiv.

Oamenii  nu ştiu ce preţios este,  fiindcă dacă ar fi
ştiut, ar fi venit la El. De ce nu s-au dus navigatorii în
America înainte de Columb? Deoarece ei nu credeau că
America  există.  Columb a  avut  credinţă  şi  de  aceea  a
plecat. Cel care are credinţă în Cristos vine la El. Dar tu
nu-L  cunoşti  pe  Isus;  mulţi  dintre  voi  nu  aţi  văzut
niciodată frumoasa Sa faţă; niciodată n-aţi văzut ce bun
este  sângele  Său  pentru  un  păcătos,  ce  măreaţă  este
ispăşirea Sa; şi cât de suficiente sunt meritele Sale. De
aceea, „voi nu vreţi să veniţi la El”.

Ah,  dragi  ascultători,  ultimul  meu gând este  unul
solemn. Am predicat că voi nu vreţi să veniţi. Dar unii
vor spune, „este păcatul lor dacă nu vin”. AŞA ESTE. Nu
veţi veni şi de aceea voinţa voastră este una păcătoasă.
Unii  cred  că  atunci  când  predicăm  această  doctrină
împiedicăm oamenii să vină la Cristos, dar nu este aşa.
Noi  nu  spunem  că  aceasta  a  făcut  parte  din  natura
originală a omului, ci a fost parte din natura sa căzută.
Păcatul a fost acela care te-a adus în această condiţie în
care nu vrei să vii. Dacă nu ai fi căzut, ai veni la Cristos
în clipa în care ţi s-ar fi predicat prima dată; dar nu vii
datorită păcătoşeniei şi nelegiuirii tale. Oamenii se scuză
fiindcă au o inimă rea. Aceasta este cea mai nefondată
scuză din lume. Jaful şi furtul nu vin dintr-o inimă rea?
Să presupunem că un hoţ ar spune judecătorului: „Nu am
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putut să mă abţin, am avut o inimă rea.” Ce i-ar spune
judecătorul?  „Nemernicule!  Dacă  inima  ta  este  rea,
atunci  îţi  voi  face  pedeapsa  mai  grea  fiindcă  eşti  cu
adevărat un ticălos. Scuza ta nu este bună de nimic.” Dar
Tu care eşti Atotputernic „râzi de ei,  Tu Îţi baţi joc de
toate  neamurile”.23 Noi  nu  predicăm  această  doctrină
pentru  a  vă  scuza,  ci  pentru  a  vă  smeri.  Posesia  unei
naturi rele este atât din vina mea cât şi din cauza teribilei
căderi a lui Adam.

Există  un  păcat  care  îi  va  învinui  întotdeauna  pe
oameni; când nu vor să vină la Cristos, păcatul este cel
care  îi  ţine  la  distanţă.  Cel  care  nu  predică  aşa,  mi-e
teamă că nu Îi  este credincios  nici  lui  Dumnezeu, nici
conştiinţei sale. Mergeţi acasă cu acest gând: „Prin fire
sunt aşa de depravat că nu voi vrea să vin la Cristos, iar
acea răutate a naturii mele este păcatul meu. Datorită lui,
eu merit să fiu trimis în iad.” Iar dacă acest gând folosit
de Duhul nu te umileşte, nici un alt gând nu va reuşi. În
această dimineaţă nu am predicat înălţând natura umană,
ci umilind-o. Dumnezeu să ne smerească pe toţi. Amen.

 

23 Psalmul 59:8
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Alegerea

Predică rostită la 2 septembrie 1855, în dimineaţa de
sabat, la New Park Street Chapel, Southwark, 
Londra

„Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să
mulţumim totdeauna lui  Dumnezeu pentru voi,  căci
de la 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 Cristos.” 

A doua epistolă a lui Pavel către tesaloniceni, 2:13-14.

Chiar dacă nu ar fi existat vreun alt text în Cuvântul
sfânt cu excepţia acestuia, consider că încă ar fi trebuit să
primim şi  să  recunoaştem adevărul  doctrinei  măreţe  şi
slăvite a străvechii alegeri făcute de Dumnezeu, aceea de
a avea o familie. Dar se pare că în mintea umană există o
prejudecată  înrădăcinată  împotriva  acestei  doctrine  şi
deşi majoritatea altor doctrine sunt acceptate de creştinii
mărturisitori, unele cu precauţie, altele cu plăcere, totuşi
aceasta pare a fi cel mai adesea dispreţuită şi respinsă. În
multe din amvoanele noastre o predică despre alegere ar
fi considerată un mare păcat şi înaltă trădare, pentru că
n-ar suna ca ceea ce numim un discurs „practic”. Cred că
cei ce susţin aceasta s-au îndepărtat de adevăr în această
privinţă. Orice a dezvăluit Dumnezeu, a dezvăluit cu un
scop.  Sub  influenţa  Duhului  lui  Dumnezeu,  nimic  din
Scriptură  nu  poate  să  nu  fie  transformat  în  discurs
practic, căci „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu
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şi  de  folos”,24 adică  are  finalitatea  unei  îmbogăţiri
spirituale. Este însă adevărat că un asemenea discurs nu
poate fi transformat într-un discurs despre liberul arbitru
– aspect de care suntem conştienţi – dar poate fi trans-
format într-un discurs practic despre harul fără plată, iar
practica  harului  fără  plată  este  cea  mai  bună  practică
atunci când adevăratele doctrine ale dragostei neschim-
bate  a  lui  Dumnezeu  sunt  folosite  eficient  în  inimile
sfinţilor  şi  păcătoşilor.  Acum,  cred  că  în  această
dimineaţă unii din voi tresar doar la auzul acestui cuvânt,
gândindu-se:  „Voi  asculta  cu  atenţie”,  „Îmi  voi  lăsa
prejudecăţile deoparte”, „Voi asculta ce are acest om de
spus”.  Nu  vă  închideţi  urechile  de  la  bun  început,
gândind că e „o doctrina înaltă”, căci cine ţi-a dat auto-
ritatea să distingi dacă este înaltă sau joasă? De ce v-aţi
opune  învăţăturii  lui  Dumnezeu?  Amintiţi-vă  ce  li  s-a
întâmplat  copiilor  ce  îl  batjocoreau  pe  prorocul
Domnului,  spunându-i  „Suie-te,  pleşuvule,  suie-te,
pleşuvule.”25 Nu  spuneţi  nimic  împotriva  învăţăturilor
Domnului ca nu cumva vreo fiară rea să iasă din pădure
şi să vă sfâşie şi pe voi. Mai sunt însă şi alte calamităţi
afară  de  judecata  deschisă  a  cerului  –  luaţi  aminte  ca
acestea  să  nu  cadă  asupra  capului  vostru.  Lăsaţi
prejudecăţile: ascultaţi cu calm şi fără patimă, ascultaţi
ceea ce spun Scripturile  şi  când primiţi  adevărul,  dacă
Dumnezeu va îngădui să îl descopere şi să îl dezvăluie
sufletelor voastre,  nu vă fie ruşine să o recunoaşteţi.  A
recunoaşte  că  aţi  greşit  ieri  nu  este  altceva  decât  a
mărturisi că astăzi sunteţi un pic mai înţelepţi şi în loc de
a  fi  o  umbră  asupra  voastră,  este  o  onoare  acordată

24 A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, 3:16
25 2 Împăraţi, 2:23
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judecăţii voastre, dând dovadă că înaintaţi în cunoaşterea
adevărului. Să nu vă fie ruşine să învăţaţi şi să daţi la o
parte vechile învăţături şi viziuni, preluând ceea ce puteţi
vedea mai desluşit în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă
nu  recunoaşteţi  cele  auzite  ca  fiind  parte  din  Biblie,
indiferent ce voi spune, sau orice alte autorităţi aş invoca,
vă implor, aşa cum vă iubiţi sufletul, respingeţi cuvintele
mele. Şi dacă de la acest amvon auziţi vreodată cuvinte
contrare Cuvântului Sfânt,  amintiţi-vă că Biblia trebuie
să fie pe primul loc, iar slujitorul lui Dumnezeu trebuie să
fie sub ea. N-ar trebui să ne situăm deasupra Bibliei când
predicăm,  ci  trebuie  să  predicăm  cu  Biblia  deasupra
capului  nostru.  După  tot  ce  am  predicat,  suntem
conştienţi de faptul că muntele adevărului este mai înalt
decât pot discerne ochii minţii noastre, nori şi întuneric îi
învăluie vârful şi nu-i putem distinge culmea cea mai de
sus, şi totuşi, vom încerca să predicăm despre el cât de
bine putem. Şi din moment ce suntem muritori şi supuşi
greşelii,  exersează-ţi capacitatea de a judeca lucrurile –
„Cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu”26 şi dacă
după  o  meditaţie  matură  pe  genunchii  plecaţi  sunteţi
călăuziţi spre respingerea doctrinei alegerii – un lucru ce
îl consider a fi total imposibil – atunci nu primiţi acest
cuvânt,  nu-l  ascultaţi  predicat,  ci  credeţi  şi  mărturisiţi
orice vedeţi a fi Cuvântul lui Dumnezeu. N-aş mai putea
adăuga nimic la această introducere. 

În  primul  rând,  ar  trebui  să  vorbesc  despre
veridicitatea acestei doctrine: „Dumnezeu v-a ales de la
bun  început  pentru  mântuire.”  În  al  doilea  rând,  voi
încerca să demonstrez că această alegere este  absolută:
„El te-a ales de la început pentru mântuire”, nu  pentru

26 Întâia epistolă a lui Ioan, 4:1
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sfinţire, ci „prin sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.”
În al treilea rând, această alegere este  eternă,  deoarece
textul spune „Dumnezeu te-a ales de la început”.  În al
patrulea  rând,  este  personală:  „v-a  ales  pe  voi”.  Apoi
vom privi la  efectele învăţăturii şi, la sfârşit, cu ajutorul
Domnului,  vom încerca  să privim la  tendinţele sale  să
vedem dacă  este  cu  adevărat  o  învăţătură  groaznică  şi
imorală.  Asemeni  unor  albine,  vom  cerceta  floarea  să
vedem dacă are miere, dacă ceva bun poate ieşi de aici
sau dacă este un rău neîndoielnic, fără drept de apel.

I.  În  primul  rând  voi  încerca  să  demonstrez  că
învăţătura aceasta  este  ADEVĂRATĂ şi  voi  începe  cu
argumentum  ad  hominem.  Vă  voi  vorbi  în  funcţie  de
diferitele poziţii şi denominaţiuni. Unii din voi aparţin de
Biserica Anglicană şi sunt bucuros să vă văd în număr
atât de mare aici şi, chiar dacă uneori spun lucruri dure
despre Biserică şi Stat, totuşi iubesc vechea Biserică, căci
are  în  comunitatea  sa  mulţi  slujitori  evlavioşi  şi  sfinţi
remarcabili.  Apoi,  ştiu  că  credeţi  cu  tărie  în  ceea  ce
Articolele  declară  a  fi  doctrina  sănătoasă.  Vă  voi  da
exemplu a ceea ce ele rostesc cu privire la alegere, pentru
că dacă credeţi în ele, nu vă puteţi eschiva de la primirea
acestei învăţături. Vă voi citi un fragment din al 17-lea
Articol despre predestinare şi alegere:

„Predestinarea  la  viaţă  este  scopul  veşnic  al  lui
Dumnezeu prin care (înainte de întemeierea lumii) El a
poruncit de-a pururea prin sfatul tainic pentru noi, mân-
tuirea din blestem şi osândă a acelora pe care, în Cristos,
i-a  ales  dintre  oameni  şi  aducerea  lor  în  Cristos  la
mântuire veşnică, ca vase de cinste. Fapt pentru care ei,
care au fost înzestraţi  cu un asemenea dar extraordinar
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din partea lui Dumnezeu, au fost chemaţi conform scopu-
lui lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Său în momentul
potrivit: ei se supun prin har chemării, fiind îndreptăţiţi
fără plată, fiind făcuţi fii  ai  lui Dumnezeu prin înfiere,
făcuţi  după  chipul  singurului  Său  Fiu  Isus  Cristos,
umblând  cu  evlavie  în  fapte  bune  şi,  la  sfârşit,  prin
îndurarea lui Dumnezeu, ei ajung la fericirea veşnică.”

Consider acum că orice om credincios, dacă este
un credincios sincer şi cinstit în Biserica Mamă, trebuie
să fie un credincios înfocat în ce priveşte alegerea. Este
adevărat că dacă citeşte câteva fragmente din Cartea de
Rugăciune,  va  găsi  aspecte  contrare  învăţăturii  harului
fără plată şi pe deplin diferite de învăţătura scripturală,
dar dacă citeşte Articolele, atunci va vedea că Dumnezeu
Şi-a ales poporul pentru viaţa veşnică. Cu toate acestea,
nu sunt atât de nebuneşte îndrăgostit de acea carte, aşa
cum aţi putea fi voi şi am citat acest Articol pentru a vă
arăta că dacă aparţineţi de Biserica de stat a Angliei ar
trebui cel puţin să nu obiectaţi acestei învăţături despre
predestinare. 

O  altă  autoritate  umană  prin  care  aş  putea
confirma doctrina alegerii este vechiul crez waldensian.
Dacă  citiţi  crezul  vechilor  waldensieni,  scris  de  ei  în
focul  prigoanei,  veţi  vedea  că  aceşti  renumiţi  mărtu-
risitori  şi  practicanţi  ai  credinţei  creştine  au  primit  şi
îmbrăţişat  cu  tărie  această  învăţătură  ca  fiind  parte  a
adevărului lui Dumnezeu. Am copiat dintr-o carte veche
unul din Articolele credinţei lor:

„Dumnezeu  mântuieşte  din  nelegiuire  şi  osândă
pe acei ce i-a ales de la întemeierea lumii nu din pricina
vreunei predispoziţii, credinţe sau sfinţenii ce a văzut-o la
ei, ci numai mulţumită îndurării Sale manifestate în Isus
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Cristos, Fiul Său, trecându-i cu vederea pe restul datorită
motivului  lipsit  de  orice  blam  al  propriei  Sale  voinţe
libere şi dreptăţi.”

Ceea ce predic acum nu este o inovaţie, nu este
nicidecum o învăţătură nouă. Îmi place să proclam aceste
învăţături vechi şi puternice, ce sunt poreclite calvinism,
dar  care  sunt  cu  siguranţă  adevărul  revelat  al  lui
Dumnezeu,  aşa  cum este  el  în  Isus  Cristos.  Prin  acest
adevăr fac o călătorie în timp şi, în vreme ce merg, văd
bătrân după bătrân, mărturisitor după mărturisitor, martir
după martir, stând să-mi dea mâna. Dacă aş fi un pelagian
sau un credincios în doctrina voinţei libere, ar trebui să
străbat secole de unul singur. Pe alocuri ar putea apare
câte un eretic cu un caracter nu foarte onorabil ce m-ar
numi frate.  Dar considerând aceste  lucruri  stan-dardele
credinţei mele, văd pământul strămoşilor populat de fraţii
mei – văd mulţimi ce împărtăşesc acelaşi lucru ca mine şi
recunosc că aceasta este religia adunării lui Dumnezeu. 

Vă voi citi de asemenea un fragment din vechea
Mărturisire Baptistă.27 Suntem baptişti în această adunare
– majoritatea dintre noi, cel puţin – şi ne place să vedem
ce au scris înaintaşii noştri. Cu vreo două sute de ani în
urmă baptiştii  s-au adunat şi  au publicat articolele cre-
dinţei  lor  pentru  a  pune  capăt  unor  zvonuri  împotriva
ortodoxiei  lor  ce  s-au  răspândit  în  lume.  Mă întorc  la
această carte veche – pe care tocmai am publicat-o – şi
găsesc următoarele:

Al  treilea  Articol:  „Prin  hotărârea  lui  Dumnezeu,
întru manifestarea slavei Sale, unii oameni şi îngeri sunt

27 A doua mărturisire de credinţă baptistă de la Londra (1689) – n. ed.
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predestinaţi sau rânduiţi mai dinainte pentru viaţa veşnică
prin  Isus  Cristos  pentru  lauda  harului  Său  slăvit;  alţii
fiind lăsaţi să acţioneze în păcatul lor spre osânda bine
meritată întru lauda dreptăţii Sale slăvite. Aceşti oameni
şi  îngeri  predestinaţi  şi  aleşi  astfel  sunt  creaţi  în  mod
special şi neschimbat, iar numărul lor este atât de sigur şi
categoric, încât n-ar putea fi diminuat sau mărit. Acei din
omenire  ce  sunt  predestinaţi  spre  viaţă  sunt  aleşi  de
Dumnezeu  în  Cristos,  înainte  de  întemeierea  lumii,
potrivit cu scopul Său veşnic şi neschimbat şi sfatul Său
tainic  şi  buna  plăcere  a  voii  Sale,  spre  slava  veşnică
izvorîtă din harul şi dragostea Sa, fără ca vreun lucru din
creaţie, fie el condiţie sau cauză, să-L fi determinat să o
facă.”

În ce priveşte aceste autorităţi omeneşti, nu-mi pasă
dacă cineva se grăbeşte să se năpustească asupra tuturor
celor trei. Nu-mi pasă ce susţin acestea, pro sau contra
acestei învăţături. Le-am folosit ca un fel de confirmare a
credinţei  voastre,  pentru  a  vă arăta  că  în  timp ce sunt
numit  eretic  sau  hiper-calvinist,  totuşi  sunt  susţinut  de
strămoşii noştri. Tot trecutul îmi este sprijin. Nu îmi pasă
de prezent. Daţi-mi trecutul şi voi nădăjdui într-un viitor.
Răzvrătească-se prezentul împotriva mea, nu îmi pasă. Şi
ce  dacă  o  mulţime  de  adunări  din  Londra  au  părăsit
învăţăturile de bază ale lui Dumnezeu, nu contează. Dacă
câţiva  dintre  noi  stau  singuri  în  sprijinirea  neclintită  a
suveranităţii lui Dumnezeu, de suntem atacaţi de duşmani
şi, oh, chiar de fraţii noştri, ce ar trebui să ne fie prieteni
şi ajutoare, nu contează, dacă ne putem baza pe trecut –
nobila oştire de martiri, ceata slăvită a mărturisitorilor ne
sunt prieteni; martorii adevărului ne sunt alături. Cu ei de
partea noastră nu vom spune că stăm în picioare singuri,
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ci putem exclama: „Dumnezeu Şi-a păstrat şapte mii ce
nu şi-au plecat genunchii în faţa lui Baal”.28 Dar ceea ce
contează cel mai mult este că Dumnezeu este cu noi. 

Adevărul  suprem  este  întotdeauna  Biblia  şi  doar
Biblia. Ascultători ai mei, nu credeţi în nici o altă carte
afară  de  Biblie,  nu-i  aşa?  Dacă  aş  putea  demonstra
aceasta din toate cărţile Creştinătăţii, dacă aş putea aduce
înapoi  biblioteca  din  Alexandria  şi  să  vă  dovedesc  a-
ceasta, tot nu aţi crede, dar cu siguranţă veţi crede ceea ce
este în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Am selectat câteva texte pentru a le citi. Îmi place să
vă dau mai multe texte când îmi e teamă că veţi pune la
îndoială un adevăr, ca să fiţi prea uimiţi pentru a vă îndoi,
dacă nu credeţi cu adevărat. Daţi-mi voie să trec printr-un
catalog de fragmente în care oamenii lui Dumnezeu sunt
numiţi  aleşi.  Desigur  dacă  oamenii  sunt  numiţi  aleşi,
trebuie să existe o alegere. Dacă Isus Cristos şi apostolii
Săi erau obişnuiţi cu modul de a numi credincioşii aleşi,
trebuie  să  credem  că  erau  aleşi,  altfel  termenul  n-ar
însemna  nimic.  Isus  Cristos  spune:  „Şi  dacă  n-ar  fi
scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa; dar le-a
scurtat din pricina celor aleşi” „Căci se vor scula Cristoşi
mincinoşi  şi  prooroci  mincinoşi.  Ei  vor  face  semne  şi
minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.”
„Atunci va trimite pe îngerii Săi, şi va aduna pe cei aleşi
din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la
marginea cerului.” (Evanghelia după Marcu, 13:20, 22,
27) „Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care
strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de
ei?” (Luca 18:7). Alături de ele pot fi selectate multe alte
fragmente  care  conţin fie  cuvântul  „ales”,  „numit”  sau

28 Romani, 11:4
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sintagma „oile Mele” sau denumiri asemănătoare ce arată
că poporul lui Cristos este diferenţiat de restul omenirii.

Dar nu vă voi obosi cu texte, căci aveţi concordanţa
Bibliei. De-a lungul epistolelor, sfinţii sunt numiţi în mod
constant „aleşi”. În Coloseni Pavel spune „Astfel dar, ca
nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-
vă cu o inimă plină de îndurare…”29 Atunci când îi scrie
lui Tit, îşi spune „Pavel, robul lui Dumnezeu şi apostol al
lui  Isus  Cristos,  potrivit  cu  credinţa  aleşilor lui
Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului.”30 Petru spune „aleşi
după  ştiinţa  mai  dinainte  a  lui  Dumnezeu”.31 Dacă  vă
întoarceţi  la Ioan,  veţi  descoperi  că îi  place mult  acest
cuvânt.  El  spune  „Prezbiterul  către  aleasa doamnă”  şi
vorbeşte  despre „sora  aleasă”32.  Şi  ştim unde stă  scris
Biserica  aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite
sănătate”.33 Lor nu le era ruşine de acest cuvânt în acele
vremuri şi nu le era frică să vorbească despre el. În zilele
noastre  cuvântul  a  fost  împovărat  de  o  diversitate  de
înţelesuri  şi  mulţi  au  denaturat  şi  schimbat  învăţătura,
astfel  încât  să  sune  a  învăţătură  drăcească,  recunosc
aceasta; şi mulţi ce se numesc credincioşi au început să
preţuiască antinomianismul. Dar în ciuda acestor lucruri,
de ce să-mi fie ruşine de el, dacă oamenii îl denaturează?
Iubim adevărul lui Dumnezeu pe roata de tortură, ca şi
atunci  când  stă  în  picioare.  Dacă  am  iubit  un  martir
înainte să fi ajuns pe roata de tortură, ar trebui să-l fi iubit
mai  mult  când  era  torturat  acolo.  Când  adevărul  lui
Dumnezeu  este  tras  pe  roata  de  tortură,  nu  îl  numim

29 Epistola lui Pavel către coloseni, 3:12
30 Epistola lui Pavel către Tit, 1:1
31 Întâia epistolă a lui Petru, 1:1-2
32 A doua epistolă a lui Ioan, 1:1, 13
33 Întâia epistolă a lui Petru, 5:13
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minciună.  Nu ne  place  să-l  vedem astfel,  dar  îl  iubim
chiar şi aşa, deoarece putem distinge care ar fi trebuit să-i
fie  proporţiile  adevărate  dacă  n-ar  fi  fost  răstignit  şi
torturat de cruzimea şi neadevărurile omeneşti. Dacă veţi
citi  multe  din  scrisorile  înaintaşilor,  veţi  vedea  că  se
adresează  oamenilor  lui  Dumnezeu  ca  fiind  „aleşi”.
Într-adevăr,  termenul  uzual  folosit  printre  adunările
creştinilor primari când se adresau unul altuia era cel de
„ales”. Ei foloseau adesea termenul pentru a se denumi
unul  pe  altul,  arătând  că  se  credea  că  tot  poporul  lui
Dumnezeu era evident „ales”. 

Iar  acum să  vedem versetele  ce  dovedesc  în  mod
deschis  această  învăţătură.  Deschideţi  Bibliile  la  Ioan
15:16  şi  acolo  veţi  vedea  că  Isus  Cristos  Şi-a  ales
poporul, căci spune: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-
am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi
roadă,  şi  roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi
cere de la  Tatăl,  în  Numele Meu,  să  vă dea.”  Apoi  în
versetul 19 „Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al
ei;  dar,  pentru că nu sunteţi  din lume,  şi  pentru că Eu
v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.”
Apoi în capitolul 17:8, 9, „Căci le-am dat cuvintele, pe
care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu
adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai
trimis.  Pentru  ei  Mă rog.  Nu  Mă rog  pentru  lume,  ci
pentru aceia,  pe care Mi i-ai  dat  Tu; pentru că sunt ai
Tăi.”  Acum  întoarceţi  paginile  la  Faptele  Apostolilor,
13:48: „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta
şi  preamăreau  Cuvântul  Domnului. Şi  toţi  cei  ce  erau
rânduiţi  să  capete  viaţa  veşnică,  au  crezut.”  Ei  pot
despărţi  firul  în  patru,  dacă  doresc,  dar  versetul  spune
clar  şi  răspicat  în  original  „rânduiţi  să  capete  viaţa
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veşnică”; şi nu ne pasă de diferitele comentarii ce decurg
de  aici.  Nici  nu  aveţi  nevoie  să  vi  se  amintească  de
Romani 8, deoarece sunt convins că sunteţi familiarizaţi
cu  acel  capitol  şi  l-aţi  înţeles  deja.  În  versetele  29  şi
următoarele  se  spune:  „Căci  pe  aceia,  pe  care  i-a
cunoscut mai dinainte, 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  care  i-a
hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a
chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a
socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. Deci, ce vom zice noi
în  faţa  tuturor  acestor  lucruri?  Dacă  Dumnezeu  este
pentru  noi,  cine  va  fi  împotriva  noastră?  El,  care  n-a
cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi,
cum  nu  ne  va  da  fără  plată,  împreună  cu  El,  toate
lucrurile?  Cine  va  ridica  pâră  împotriva  aleşilor  lui
Dumnezeu?” De asemenea nu va fi necesar să repetăm
întreg  capitolul  9  din  Romani.  Atâta  timp  cât  acesta
rămâne  în  Biblie,  nici  un  om  n-ar  putea  demonstra
adevărul  arminianismului;  atâta  timp  cât  rămâne  scris
acolo, nici cele mai flagrante denaturări ale fragmentelor
nu vor putea pune capăt învăţăturii alegerii din Scripturi.
Să  citim  astfel  de  versete  –  „Căci,  măcar  că  cei  doi
gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici
rău, – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a
lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte,
ci prin Cel ce cheamă – s-a zis Rebecii: ‚Cel mai mare va
fi rob celui mai mic’”, apoi citiţi versetul 22 „Şi ce putem
spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi
să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte
vase  ale  mâniei,  făcute  pentru  pieire ;  şi  să-Şi  arate
bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe care
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le-a  pregătit  mai  dinainte  pentru  slavă  (despre  noi
vorbesc)?”  Apoi  mergeţi  la  Romani  11:7  –  „Deci,  ce
urmează?  Că  Israel  n-a  căpătat  ce  căuta,  iar  rămăşiţa
aleasă a  căpătat;  pe când ceilalţi  au fost  împietriţi”.  În
11:5 citim „Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă
datorită unei alegeri, prin har.” Vă amintiţi, fără îndoială,
fragmentul din 1 Corinteni 1:26-29: „De pildă, fraţilor,
uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt
mulţi  înţelepţi  în  felul  lumii,  nici  mulţi  puternici,  nici
mulţi  de  neam  ales.  Dar  Dumnezeu  a  ales  lucrurile
nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de
ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice
ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu
sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni
să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.” Amintiţi-vă din
nou  de  fragmentul  din  1  Tesaloniceni  5:9:  „Fiindcă
Dumnezeu nu ne-a  rânduit  la  mânie,  ci  ca să  căpătăm
mântuirea,  prin  Domnul  nostru  Isus  Cristos.”  Şi  apoi
aveţi textul meu, care cred că vă este suficient. Dar dacă
aveţi nevoie de mai mult, le aveţi la îndemână, dacă nu
v-am îndepărtat întru totul suspiciunile acestei învăţături
ca fiind adevărate. 

Prieteni:  după  părerea  mea,  această  mulţime  de
dovezi  din  Scriptură  ar  trebui  să  clatine  pe  acei  ce
îndrăznesc să râdă de această învăţătură. Ce ar trebui să
spunem despre acei ce adesea au dispreţuit-o şi au negat
divinitatea acesteia, despre cei ce i-au ironizat dreptatea,
îndrăznind să-L sfideze pe Dumnezeu, numindu-L Tiran
Atotputernic  când  au  auzit  despre  alegerea  Sa  pentru
mulţi  întru  viaţa  veşnică?  Ai  putea  tu,  cel  ce  respingi
această  învăţătură,  să  o  scoţi  din  Biblie?  Ai  putea  lua
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cuţitul lui Jehudi să o tai din Cuvântul lui Dumnezeu? Ai
prefera să fii ca femeia de la picioarele lui Solomon, să ai
copilul  tăiat  în  bucăţi  şi  să-ţi  iei  bucata?  Nu e  aici  în
Scriptură? Şi nu este de datoria ta să te închini înaintea
ei, recunoscând cu supunere că nu înţelegi – să îl primeşti
ca pe un adevăr, chiar dacă nu-i poţi pricepe sensul? Nu
voi  încerca  să  demonstrez  dreptatea  lui  Dumnezeu din
alegerea unora şi abandonarea altora. Nu este treaba mea
să-mi apăr Stăpânul. Va vorbi pentru El Însuşi, şi o face:
„Dar,  mai  degrabă,  cine  eşti  tu,  omule,  ca  să  răspunzi
împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice
celui  ce  l-a  făcut:  ‚Pentru  ce  m-ai  făcut  aşa?’ Nu este
olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de
lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un
alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?” Cine îi va spune
tatălui  său  sau  mamei  sale:  „De  ce  m-ai  adus  pe
lume?” „Eu întocmesc lumina, şi fac întunericul, Eu dau
propăşirea,  şi  aduc  restriştea,  Eu,  Domnul,  fac  toate
aceste lucruri.”34 Cine este cel ce are replică în faţa lui
Dumnezeu?  Tremură  şi  sărută-I  toiagul,  apleacă-te  şi
supune-te sceptrului Său, nu contesta dreptatea Sa şi nu
acuza faptele Sale, omule!

Dar  sunt  alţii  care  spun:  „Este  dificil  pentru
Dumnezeu să aleagă pe unii şi să lase pe alţii.” Acum vă
voi pune o întrebare. E cineva aici în această dimineaţă
care vrea să fie sfânt, care vrea să fie reînnoit, să se lase
de  păcat  şi  să  umble  în  sfinţenie?  „Da,  vreau”,  spune
cineva. Atunci Dumnezeu te-a ales. Dar altul spune „Nu,
nu vreau să fiu sfânt, nu vreau să renunţ la plăcerile şi
patimile  mele.”  Atunci  de ce cârteşti  că  Dumnezeu nu
te-a ales? Căci dacă ai fi fost ales, nu ţi-ar fi plăcut, după

34 Isaia, 45:7
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cum tu însuţi  mărturiseşti.  Dacă Dumnezeu v-a ales în
această dimineaţă la sfinţenie, spuneţi că nu v-ar păsa. Nu
recunoaşteţi  că  preferaţi  beţia  treziei  şi  minciuna
adevărului? Iubiţi plăcerile acestei lumi mai mult decât
religia;  atunci  de  ce  cârtiţi  că  Dumnezeu  nu  v-a
ales pentru religie? Dacă iubiţi religia, atunci El v-a ales
pentru aceasta. Dacă o doriţi, atunci v-a ales pentru a o
avea.  Dacă  nu,  atunci  ce  drept  aveţi  să  spuneţi  că
Dumnezeu  trebuie  să  vă  fi  dat  ceva  ce  nu  doriţi?
Presupunând că am în mână ceva ce nu preţuiţi şi v-aş
spune că o voi da vreunei persoane, n-aţi avea dreptul să
fiţi nemulţumiţi că nu v-am dat-o. N-aţi putea fi atât de
nesăbuiţi încât să cârtiţi  că altul  va primi ceva de care
nici  nu  vă  pasă.  Potrivit  propriei  dumneavoastră
mărturisiri, mulţi dintre voi nu doresc religia, nu doresc o
inimă  nouă  şi  un  duh  neprihănit,  nu  voiesc  iertarea
păcatelor  şi  nici  sfinţenia,  nu doriţi  să  fiţi  aleşi  pentru
asemenea  lucruri,  atunci  de  ce  sunteţi  nemulţumiţi?
Desconsideraţi aceste lucruri, ca fiind gunoaie, atunci de
ce să vă plângeţi de Dumnezeu care le-a dat celor pe care
i-a ales? Dacă credeţi  că sunt lucruri  bune şi  de dorit,
sunt  aici  pentru  voi.  Dumnezeu  le  dă  cu  mână  largă
tuturor celor ce le doresc; şi înainte de toate, El îi face să
le dorească, altfel ei nu şi le-ar dori. Dacă iubeşti aceste
lucruri, atunci El te-a ales să le ai şi le poţi avea, dar dacă
nu  le  preţuieşti,  cine  eşti  tu  să  Îl  învinovăţeşti  pe
Dumnezeu când doar voinţa ta disperată te reţine să nu
iubeşti aceste lucruri, sinele tău ce te face să le urăşti? Să
presupunem că un om de pe stradă ar spune: „Ce păcat că
nu am loc în biserică să ascult şi eu ce are acest om de
spus.”  Şi  să  presupunem  că  spune  „Îl  urăsc  pe  acest
predicator, nu-i suport învăţăturile, dar totuşi e păcat că

47



nu am prins  şi  eu  un loc să-l  ascult.”  V-aţi  aştepta  ca
cineva să spună aşa ceva? Nu, ci spuneţi toţi: „Acelui om
nu-i pasă. De ce să se preocupe de oamenii ce au ceva ce
ei preţuiesc dar el dispreţuieşte?” Nu vă place sfinţenia,
nu  vă  place  neprihănirea  şi  dacă  Dumnezeu  m-a  ales
pentru acestea, vă răneşte cu ceva prin alegerea Sa? „Da,
dar”, spun unii, „credeam că însemna că Dumnezeu i-a
ales pe unii pentru rai şi pe alţii pentru iad.” Şi aceasta
este  ceva  foarte  diferit  de  învăţătura  Evangheliei.  El  a
ales  oameni  pentru  sfinţenie  şi  neprihănire  şi  prin  ele
pentru rai. Nu puteţi spune simplificând că Dumnezeu a
ales oameni spre rai şi pe alţii spre iad. El v-a ales spre
sfinţenie  dacă  iubiţi  sfinţenia.  Dacă  vreunul  din  voi
iubeşte să fie mântuit de Isus Cristos, El te-a ales să fii
mântuit. Dacă vreunul din voi vrea să aibă mântuirea, eşti
ales să o ai, dacă o doreşti în mod sincer şi onest. Dar
dacă nu o doreşti, de ce ai fi atât de nebun şi absurd încât
să cârteşti pentru că Dumnezeu dă altor oameni ceva ce
ţie nu îţi place?

II. Astfel am încercat să spun ceva despre adevărul
învăţăturii alegerii, iar acum, pe scurt, lăsaţi-mă să spun
că alegerea este ABSOLUTĂ: adică,  ea nu depinde de
cum  suntem  noi.  Textul  spune  că  „de  la  început
Dumnezeu  ne-a  ales  să  fim  mântuiţi”,  dar  oponenţii
noştri spun că Dumnezeu îi  alege pe oameni pentru că
sunt  buni,  alegându-i  în  baza  diferitelor  fapte  pe  care
le-au făcut. Întrebăm acum care sunt acele fapte în baza
cărora  Dumnezeu  Îşi  alege  poporul?  Sunt  ei  ceea  ce
numim de obicei „fapte ale Legii” – lucrări de supunere
de  care  făpturile  pot  da  dovadă?  Dacă  da,  atunci  vă
răspundem că  dacă  oamenii  nu  pot  fi  îndreptăţiţi  prin
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faptele Legii, atunci ni se pare evident că nu pot fi aleşi
în  baza  faptelor  Legii:  dacă  nu  pot  fi  justificaţi  prin
faptele  lor  bune,  nu  pot  fi  mântuiţi  prin  ele.  Atunci
hotărârea  alegerii  nu  se  putea  baza  pe  faptele  bune.
„Dar”, spun alţii, „Dumnezeu i-a ales din pricină că le-a
prevăzut credinţa.” Dar cum Dumnezeu este  Cel ce dă
credinţa, n-ar fi putut să-I aleagă în baza credinţei pe care
a  văzut-o mai  înainte.  Să spunem că  sunt  douăzeci  de
cerşetori pe stradă şi decid să dau unuia un ban, ar putea
cineva spune că am hotărât să îi dau banul aceluia pe care
l-am ales să aibă banul  deoarece am prevăzut  că îl  va
avea?  Nonsens.  În  aceeaşi  manieră,  a  spune  că
Dumnezeu i-a ales pe oameni deoarece a prevăzut că ei
vor avea credinţă, ceea ce este germenele mântuirii, ar fi
prea  absurd  să  acceptăm.  Credinţa  este  darul  lui
Dumnezeu. Orice virtute vine din El, prin urmare aceasta
nu putea să-L determine să aleagă oamenii, din moment
ce este darul Său. Suntem siguri că alegerea este absolută
şi este separată de virtuţile pe care sfinţii le primesc apoi.
Şi dacă un sfânt ar fi la fel de devotat ca Pavel, la fel de
îndrăzneţ ca Petru sau la fel de iubitor ca Ioan, totuşi n-ar
putea pretinde nimic de la Creatorul Său. Nu cunosc nici
un sfânt, indiferent de denominaţiunea religioasă, care să
creadă că Dumnezeu l-a mântuit deoarece a prevăzut că
el ar  avea aceste virtuţi şi merite.  Iar acum, fraţii  mei,
cele  mai  bune  bijuterii  pe  care  le  poartă  sfinţii
dintotdeauna,  dacă  ar  fi  bijuterii  făcute  de  propriile
mâini,  nu  sunt  de  cea  mai  pură  clasă,  căci  ele  sunt
amestecate cu ceva pământesc. Cel mai măreţ har pe care
îl avem are ceva pământesc în el şi simţim aceasta când
suntem curăţaţi, sfinţiţi, iar vorbirea noastră ar trebui să
fie mereu:
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Cel dintâi păcătos sunt, 
Isus pentru mine muri.

Singura noastră nădejde,  singura noastră justificare
încă depinde de harul arătat în persoana lui Isus Cristos şi
sunt sigur că trebuie să respingem şi să dispreţuim orice
gând ce ar spune că harurile noastre, care sunt daruri ale
Domnului nostru, sădite de dreapta Sa, ar fi putut să fie
vreodată  cauza  dragostei  Sale.  Şi  ar  trebui  să  cântăm
mereu:

Ce a fost în noi să merite preţuirea
Sau să-I dea Creatorului plăcerea?
Să cântăm mereu, ‚Te laud, Tată,
Căci aşa ai găsit tu cu cale.’

„El se va îndura de cine va vrea să se îndure.”35 El
mântuieşte pentru că vrea să o facă. Şi dacă mă întrebaţi
de ce mă mântuieşte, pot doar să spun că este pentru că
vrea  să  o  facă.  Era  ceva  în  mine  ce  m-ar  fi  putut
recomanda lui Dumnezeu? Nu, dau totul deoparte, n-am
avut nimic să-I atragă privirea.  Atunci când Dumnezeu
m-a mântuit,  eram, dintre toţi  oamenii,  cel  mai respin-
gător, pierdut şi dezgustător. Stau în faţa Lui ca un nou
născut în sânge, căci, într-adevăr, nu am nici o putere să
mă ajut. Cât de pierdut şi blestemat eram! Dacă aţi avut
ceva să vă recomande lui Dumnezeu, atunci vă spun că
eu n-am fost la fel şi aş fi fericit să fiu mântuit prin har,
har  pur  şi  nediluat,  nu prin meritele  mele.  Nu mă  pot
lăuda cu merite. Dacă voi puteţi să o faceţi, eu nu pot. De
aceea trebuie să cânt:

35 Romani, 9:15
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Doar harul fără plată de la început la sfârşit
Mi-a câştigat iubirea şi sufletul mi-a susţinut.

III.  Apoi,  în  al  treilea  rând,  această  alegere  este
ETERNĂ. „Dumnezeu v-a ales de la început pentru viaţa
veşnică.” Îmi poate spune cineva când a fost începutul?
Cu ani în urmă credeam că începutul acestei lumi a fost
atunci când Adam a apărut pe ea, dar am descoperit că
mii de ani înainte de aceasta Dumnezeu pregătea masa
haotică  să  fie  potrivită  pentru  om,  dându-i  specii  de
creaturi  în  stăpânire  ce  să  moară  şi  să  lase  urme  ale
îndemânării şi lucrării Sale până l-a creat pe om.36 Dar
acesta nu a fost începutul, căci revelaţia evidenţiază un
timp  înainte  de  crearea  acestei  lumi,  spre  zilele  când
stelele  de  dimineaţă  au  fost  create,  când,  asemeni
stropilor de rouă, picurate de pe degetele dimineţii, stele
şi constelaţii au căzut de pe mâna lui Dumnezeu, atunci
când,  prin buzele  Sale,  a  lansat  sfere  greoaie,  când cu
propria mână a trimis comete asemeni trăsnetului, colin-
dând cerul pentru a-şi găsi, într-o zi, propria lor sferă. Ne
întoarcem la anii din trecut când lumi au fost create şi
sisteme plăsmuite, dar nici măcar nu ne-am apropiat de
început.  Până  nu  mergem la  timpul  când tot  universul
dormita în mintea lui Dumnezeu ca fiind nenăscut, până

36 Spurgeon face aici referire la teoria potrivit căreia zilele creaţiei nu
au fost zile de 24 de ore, ci epoci. Fosilele găsite astăzi provin de la
animalele  ce  au  existat  în  aceste  epoci.  Această  teorie  a  fost  o
încercare  de  răspuns  a  creaţioniştilor  împotriva  evoluţionismului
aflat în plină dezvoltare. Noi respingem această teorie, şi afirmăm că
zilele creaţiei au fost zile obişnuite, „a fost o seară şi apoi a fost o
dimineaţă” – n. ed.
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nu intrăm în veşnicia în care Dumnezeu trăia singur, totul
dormind  în  El,  toată  creaţia  odihnind  în  mintea  Sa
gigantică, nu am pătruns începutul. Putem merge înapoi,
înapoi, vremi după vremi. Putem merge înapoi dacă am
putea  folosi  asemenea cuvinte  stranii,  eternităţi  întregi,
fără a ajunge la început. Aripa noastră ar obosi, imagi-
naţia  noastră  s-ar  pierde;  am putea depăşi  fulgerele  ce
scapără  în  măreţie,  putere  şi  rapiditate,  şi  tot  n-ar  fi
suficient  pentru a  ajunge la  începuturi.  Dar  Dumnezeu
Şi-a ales poporul de la început când eterul nepopulat nu
era încă vânturat de vreo aripă de înger, când spaţiul era
fără maluri sau orice altceva nu era încă născut, atunci
când domnea tăcerea universală şi nici o voce sau şoaptă
nu spărgea solemnitatea tăcerii. Atunci când nu era nici o
fiinţă sau mişcare, nici timp şi nici nimic altceva decât
Dumnezeu  Însuşi  singur  în  eternitate,  când  fără  vreun
cântec de înger  şi  fără prezenţa vreunui heruvim, mult
înainte de naşterea creaturilor vii sau înainte de plăsmu-
irea roţilor carului lui Iehovah, chiar şi atunci, „la început
era Cuvântul”37 şi la începuturi poporul lui Dumnezeu era
una cu Cuvântul şi „El l-a ales de la începuturi întru viaţa
veşnică”.  Alegerea noastră este deci eternă.  Nu mă voi
opri pentru a o demonstra, ci menţionez doar în treacăt
aceste  gânduri  spre folosul  tinerilor  începători  ca ei  să
priceapă ce înţelegem prin alegerea absolută şi eternă. 

IV.  Şi  apoi,  alegerea  este  PERSONALĂ.  Şi  în
această privinţă adversarii noştri au încercat să răstoarne
înţelegerea alegerii spunând că este o alegere a naţiunilor
şi nu a unui popor. Dar aici apostolul spune „Dumnezeu

37 Ioan, 1:1
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v-a  ales  pe  voi  de  la  începuturi”.  Este  o  strategie
deplorabilă să susţii că Dumnezeu nu a ales persoane, ci
naţiuni,  deoarece  aceeaşi  obiecţie  ce  stă  împotriva
alegerii persoanelor, stă şi împotriva alegerii unei naţiuni.
Dacă  n-ar  fi  drept  să  alegi  o  persoană,  ar  fi  mult  mai
nedrept să alegi o naţiune, din moment ce naţiunile sunt
uniuni de mulţimi de persoane şi a alege o naţiune pare o
nedreptate mult mai mare – dacă alegerea ar fi o nedrep-
tate – decât a alege o persoană. Desigur a alege zece mii
de persoane ar fi considerat ca fiind mult mai rău decât a
alege  una,  diferenţiind  o  naţiune  întreagă  de  restul
omenirii  pare  o  extravaganţă  mai  mare  în  termenii
suveranităţii  divine  decât  alegerea  unui  biet  muritor,
lăsând  un  altul  neales.  Dar  ce  sunt  naţiunile  dacă  nu
oameni?  Ce  sunt  popoarele  dacă  nu  combinaţii  ale
diferitelor  unităţi?  O  naţiune  este  formată  dintr-un
individ,  cu  acesta  şi  acela  împreună.  Şi  dacă  îmi  veţi
spune că Dumnezeu i-a ales pe evrei, atunci voi spune că
l-a ales pe acel evreu şi pe acesta şi pe celălalt. Şi dacă
spuneţi că alege Anglia, atunci voi spune că îl alege pe
acest  englez,  pe  acela  şi  pe  celălalt.  Deci  în  esenţă
înseamnă acelaşi lucru. Alegerea este deci personală şi ea
trebuie să fie aşa. Oricine citeşte acest text şi altele de
acest fel, va vedea că Scriptura vorbeşte în mod continuu
despre poporul lui Dumnezeu unul câte unul şi vorbeşte
despre ei ca fiind personaje speciale ale alegerii.

 

Suntem fii prin alegerea lui Dumnezeu, 
Noi, ce credem în Isus Cristos
Prin eterna destinare
Har suveran aici primim.
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Ştim acum că alegerea este personală. 

V. Celălalt gând este – căci timpul meu zboară prea
rapid pentru a-mi permite să zăbovesc mai mult asupra
acestor  aspecte  –  că  alegerea  produce  REZULTATE
BUNE:  „de  la  început  Dumnezeu  v-a  ales  pentru
mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.” Cât
de mulţi oameni înţeleg greşit doctrina alegerii! Şi cum
arde  sufletul  în  mine  şi  clocoteşte  la  amintirea  răului
groaznic ce a izbucnit din denaturarea acestui aspect al
adevărului  slăvit  al  lui  Dumnezeu!  Cât  de  mulţi  şi-au
spus: „Sunt ales” şi au căzut în păcat sau mai rău decât
atât!  Şi-au spus: „Sunt alesul lui  Dumnezeu” şi  au dat
dovadă de atâta răutate, îndreptându-se spre orice lucru
necurat, spunându-şi: „Sunt copilul ales al lui Dumnezeu
şi, indiferent de faptele mele,  pot trăi  oricum voiesc şi
face orice îmi place.” Vai, preaiubiţilor!... Daţi-mi voie să
vă  avertizez  în  mod  solemn  să  nu  interpretaţi  astfel
adevărul sau, mai degrabă, să nu transformaţi adevărul în
minciună, căci adevărul nu ne permite să o facem. Am
putea să trecem dincolo de adevăr şi am putea face ca
ceva  ce  a  fost  desemnat  pentru  mângâierea  noastră  să
devină un amestec teribil pentru distrugerea noastră. Vă
spun că au fost  mii  de oameni ce au fost pierduţi  prin
înţelegerea greşită a alegerii,  spunând: „Dumnezeu m-a
ales  pentru  rai  şi  pentru  viaţa  veşnică”,  uitând că  este
scris  că  Dumnezeu  i-a  ales  „prin  sfinţirea  Duhului  şi
credinţa adevărului.” Aceasta este alegerea lui Dumnezeu
– alegere  spre  sfinţire  şi  credinţă.  Dumnezeu Îşi  alege
poporul să fie sfânt şi credincios. Câţi dintre voi aici sunt
credincioşi? Câţi din cei din comunitatea mea pot spune
cu  mâna  pe  inimă:  „Mă  încred  în  Dumnezeu  că  sunt
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sfinţit”? Este vreunul din voi care să spună „Sunt ales”? –
vă amintesc că aţi jurat săptămâna trecută. Unii din voi
spun: „Cred că sunt ales”, dar vă amintesc despre vreuna
din faptele necurate pe care le-aţi săvârşit în ultimele şase
zile. Alţii spun „Sunt ales”, dar vă voi privi în faţă şi vă
voi spune „Ales!... Eşti cel mai blestemat ipocrit! Iată ce
eşti!” Alţii vor spune: „Sunt ales”, dar le voi aminti că
neglijează tronul milei şi nu se roagă. O, preaiubiţilor!...
Nu vă gândiţi că sunteţi aleşi dacă nu sunteţi sfinţi. Puteţi
veni la Cristos ca păcătoşi, dar nu puteţi veni la Cristos
ca  o  persoană  aleasă  până  nu  vă  vedeţi  sfinţenia.  Nu
interpretaţi greşit ce vă spun şi nu spuneţi: „Sunt ales” şi
să  gândiţi  că  puteţi  trăi  în  păcat.  Aceasta  este  cu
neputinţă, căci aleşii lui Dumnezeu sunt sfinţi. Ei nu sunt
puri  sau  perfecţi,  sau  fără  pată,  dar  luând viaţa  lor  ca
întreg, ei sunt sfinţi, fiind deosebiţi de alţii şi nici un om
nu are dreptul să se creadă ales decât în sfinţenia sa. El
poate  fi  ales,  dar  stând  încă  în  întuneric,  dar  nu  are
dreptul să o creadă, căci nimeni nu o poate vedea, nu este
vreo dovadă a acestui fapt. Omul poate va trăi într-o zi,
dar  în  prezent  este  mort.  Dacă  umbli  în  frica  de
Dumnezeu,  încercând  să-I  fii  plăcut  şi  fiind  supus
poruncilor Lui, nu te îndoi că numele tău a fost scris în
cartea vieţii Mielului dinainte de întemeierea lumii. 

Şi, pentru a nu fi prea dificil pentru voi, observaţi un
alt  aspect  al  alegerii,  care  este  credinţa  –  „credinţa
adevărului”.  Oricine  crede  adevărul  lui  Dumnezeu  şi
crede  în  Isus  Cristos  este  ales.  Întâlnesc  adesea  biete
suflete  care  se  frământă  şi  se  îngrijorează  la  gândul  –
„Dacă  nu  sunt  ales!”,  „Vai,  domnule,  ştiu  că  îmi  pun
încrederea în Isus, ştiu că mă încred în numele Lui şi în
sângele Lui, dar dacă nu sunt ales?” Sărman suflet!... Nu
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ştii prea multe despre Evanghelie, fiindcă altfel n-ai vorbi
în acest fel, căci cel ce crede este ales. Cei ce sunt aleşi,
sunt aleşi întru sfinţire şi credinţă, şi dacă ai credinţă, eşti
unul din aleşii lui Dumnezeu – trebuie să o ştii, pentru că
este  o  certitudine.  Dacă  tu  ca  păcătos  priveşti  la  Isus
Cristos în această dimineaţă şi spui:

Cu nimic în mâini nu vin,
Doar de crucea Ta mă ţin,

atunci  eşti  ales.  Nu  îmi  este  teamă  că  alegerea  sperie
sfinţii sau păcătoşii. Sunt mulţi teologi ce spun celui ce
întreabă că „alegerea n-are de-a face cu tine”,  ceea ce
este foarte rău, deoarece bietul suflet nu trebuie redus la
tăcere în acest fel. Dacă o poţi face, poate ai scăpa, dar el
tot  se  va  gândi  la  ea,  căci  nu  ar  putea  să  n-o  facă.
Spuneţi-i dar că dacă crede în Domnul Isus Cristos este
ales. Dacă te încrezi în Isus eşti ales şi aceasta vă spun
eu,  cel  dintâi  dintre  păcătoşi,  în  această  dimineaţă,  vă
spun aceasta în numele Lui că dacă veniţi la Dumnezeu
fără  faptele  voastre,  agăţându-vă  de  sângele  şi  de
neprihănirea  lui  Isus  Cristos,  dacă  veniţi  acum  şi  vă
încredeţi în El, sunteţi aleşi – aţi fost iubiţi de Dumnezeu
dinainte de întemeierea lumii, căci n-aţi fi  putut-o face
dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat puterea şi nu v-ar fi ales
spre aceasta. Acum sunteţi în siguranţă dacă veniţi să vă
încredeţi în Isus Cristos şi doriţi să fiţi mântuiţi şi iubiţi
de El. Dar să nu vă gândiţi că va fi cineva mântuit fără
credinţă şi fără sfinţire. Să nu credeţi, ascultătorii mei, că
vreun decret din vremurile întunecate ale eternităţii vă va
mântui sufletele dacă nu credeţi în Cristos. Să nu credeţi
că veţi fi mântuiţi fără credinţă şi sfinţenie, căci aceasta
este cea mai îngrozitoare erezie ce a dus la pierzare pe
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mulţi.  Nu aşezaţi  alegerea ca pernă pe care să dormiţi,
fiindcă veţi fi ruinaţi. Să mă ferească Dumnezeu să fiu eu
cel  ce  vă  coase  pernele  sub  braţe  ca  să  puteţi  sta
confortabil în păcatele voastre. Păcătosule!...  Nimic din
Biblie nu îndulceşte păcatele tale, dar dacă eşti osândit,
omule, dacă eşti pierdută, femeie, nu veţi găsi în Biblie
nici un strop pentru a vă răcori limba, nici o învăţătură
care să vă îndreptăţească vina, iar acuzarea voastră va fi
în întregime din vina voastră şi păcatul vostru o va merita
cu prisosinţă, fiindcă nu credeţi că sunteţi osândiţi. „Voi
nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele.” „Şi voi
nu  vreţi  să  veniţi  la  Mine  ca  să  aveţi  viaţa.”38 Nu  vă
amăgiţi că alegerea scuză păcatul, nu visaţi la aceasta, nu
vă  adormiţi  în  complacerea  dulce  a  gândului
iresponsabilităţii. Sunteţi responsabili şi trebuie să aveţi
ambele lucruri – suveranitatea divină şi responsabilitatea
umană.  Trebuie  să  avem  alegerea,  dar  trebuie  să
bătătorim calea ce duce la inimile voastre, trebuie să vă
aducem adevărul lui Dumnezeu, trebuie să vă vorbim şi
să  vă reamintim despre  aceasta,  căci  în  vreme ce  este
scris  „În  Mine  este  ajutorul  tău”,  este  iarăşi  scris  „O,
Israel, singur te-ai nimicit.”39 

VI. Şi acum, în cele din urmă, care sunt efectele
adevărate  şi  legitime  ale  înţelegerii  corecte  a  doctrinei
alegerii.  În  primul  rând,  vă  voi  spune ceea  ce  această
învăţătură va determina sfinţii să facă sub binecuvântarea
lui Dumnezeu şi, în al doilea rând, ce îi va determina pe
38 Ioan, 10:26 şi 5:40
39 Osea, 13:9. Versiunea engleză traduce: „O, Israele, te-ai nimicit 
singur; dar în Mine este ajutorul Tău” – n. ed.
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păcătoşi să facă dacă Dumnezeu îi va binecuvânta prin
ea.

În primul rând, cred că alegerea pentru un sfânt este
una din cele mai dezarmante doctrine din lumea întreagă
– ea înlătură toată  încrederea în firea pământească sau
orice încredere în altceva afară de Isus Cristos. Cât de des
ne învelim în propria neprihănire şi ne etalăm cu perlele
false  şi  bijuteriile  propriilor  noastre  fapte  şi  lucrări.
Începem prin a spune „Acum voi fi mântuit, fiindcă am
cutare şi cutare dovadă.” În loc de acestea, doar credinţa
singură mântuieşte; credinţa şi numai credinţa ne uneşte
cu Mielul; fără fapte, deşi este cea care le generează. Cât
de ades ne bizuim pe o anumită faptă, alta decât cea a
Celui Preaiubit şi ne încredem într-o anumită putere, alta
decât cea venită de sus. Acum dacă această putere ni s-ar
lua,  vom  fi  nevoiţi  să  luăm  în  considerare  alegerea.
Opriţi-vă şi gândiţi-vă la aceasta. Dumnezeu te-a iubit di-
nainte de a lua fiinţă, te-a iubit când erai mort în păcate şi
nelegiuiri şi Şi-a trimis Fiul să moară pentru tine. El te-a
răscumpărat prin sângele Lui preţios pentru ca tu să-I poţi
şopti numele. Te-ai putea, deci, mândri?

Nu cunosc nimic,  nimic care să ne  smerească mai
mult decât această învăţătură a alegerii. M-am prosternat
uneori  înaintea  ei, străduindu-mă  să  o  înţeleg.  Mi-am
îndreptat  aripile  şi,  asemeni  vulturului,  m-am îndreptat
spre soare şi de neclintit mi-a fost privirea şi puternică
aripa pentru o vreme, dar când m-am apropiat, un gând
mi-a venit în minte – „Dumnezeu te-a ales de la început
pentru mântuire...”, şi m-am pierdut în măreţia lui şi am
fost  pătruns  de  puterea  gândului,  iar  din  înălţarea
ameţitoare mi-a căzut  sufletul,  sfârşit  şi  frânt,  spunând
„Doamne, sunt nimic, sunt mai puţin de atât. De ce eu?
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De ce eu?”
Prieteni,  dacă vreţi să vă smeriţi,  studiaţi  alegerea,

căci  vă va smeri  sub influenţa Duhului  lui  Dumnezeu.
Cel ce este mândru de alegerea lui nu este ales şi cel ce
este smerit sub înţelegerea acestei învăţături poate crede
că el este ales şi are toate motivele să creadă că este ales,
căci unul din cele mai binecuvântate efecte ale alegerii
este  acela  de  a  ne  ajuta  să  ne  smerim  înaintea  lui
Dumnezeu. 

Revenind,  alegerea  creştinului  ar  trebui  să-l  facă
neînfricat şi foarte  îndrăzneţ. Nici un om n-ar fi atât de
îndrăzneţ decât acel ce crede că este ales de Dumnezeu.
De ce i-ar păsa de un om dacă este ales de Creator? De ce
i-ar păsa de nişte ciripeli patetice ale unor vrăbii mărunte
când el ştie că este un vultur de speţă regală? I-ar păsa
când un cerşetor l-ar arăta cu degetul dacă sângele regesc
al cerului îi curge prin vene? I-ar fi frică dacă toată lumea
s-ar ridica împotriva lui? Dacă Pământul ar fi împânzit de
armate, el ar fi în deplină pace, căci se află în locul secret
al tabernacolului Celui Preaînalt, în cortul măreţ al Celui
Atotputernic.  „Sunt  al  lui  Dumnezeu”,  spune  el,  „sunt
diferit de toţi ceilalţi oameni – ei sunt de rasă inferioară.
Nu sunt eu nobil? Nu sunt unul din aristocraţii cerului?
Nu este numele meu scris  în cartea lui  Dumnezeu?” Îi
pasă cumva de lume? Nu, la fel cum leului nu-i pasă de
lătratul  câinelui,  el  zâmbeşte  duşmanilor  lui  şi  atunci
când  se  apropie  prea  mult,  se  mişcă  şi  îi  împrăştie  în
bucăţi. Ce îi pasă de ei? El merge printre ei asemeni unui
colos, în timp ce oameni mărunţi trec pe sub el şi nu-l
înţeleg. Fruntea  lui  este  făcută  din  fier,  inima  lui  din
cremene  –  ce  îi  pasă  de  oameni?  Nu,  dacă  un vuiet
universal  ar  veni  la  el  din lumea largă,  ar  zâmbi şi  ar
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spune:

Cel ce şi-a făcut refugiul din Dumnezeu
Îşi va găsi cel mai sigur adăpost.

„Sunt unul din aleşii Lui, sunt ales de Dumnezeu şi
sunt scump şi chiar dacă lumea m-a izgonit, nu-mi este
frică.” Vai!... Învăţători ce slujesc vremilor, unii din voi
se  pot  îndoi  asemeni  sălciilor.  Mai  există  şi  în  zilele
noastre câţiva creştini asemenea stejarilor ce pot face faţă
furtunii. Şi vă voi spune motivul: pentru că nu credeţi că
aţi  fost  aleşi.  Omul  care  ştie  că  este  ales  va  fi  prea
mândru  ca  să  păcătuiască,  nu  se  va  umili  să  comită
faptele oamenilor de rând. Cel ce crede acest adevăr va
spune:  „Eu,  să-mi  compromit  principiile?  Eu,  să-mi
schimb învăţăturile? Eu, să-mi las deoparte viziunile? Eu,
să ascund credinţa în adevăr? Nu! Din moment ce ştiu că
sunt  alesul  lui  Dumnezeu,  voi  spune  în  faţă  tuturor
oamenilor  adevărul  lui  Dumnezeu,  orice  ar  spune
oamenii.” Nimic nu face pe un om atât de îndrăzneţ ca
atunci când simte că este alesul lui Dumnezeu. Cel ce ştie
că Dumnezeu l-a ales nu va tremura şi nu se va teme. 

Ba mai mult, alegerea ne va face sfinţi. Nimic nu îl
face pe un creştin mai sfânt sub influenţa plină de har a
Duhului  Sfânt  decât  gândul  că  el  este  ales.  „Să  păcă-
tuiesc”, spune el, „după ce Dumnezeu m-a ales? Să cad
în păcat după cunoaşterea unei asemenea iubiri? Să mă
îndepărtez  după  atâta  bunătate  plină  de  iubire  şi  milă
plină de blândeţe? Nu, Dumnezeul meu, din moment ce
Tu m-ai ales, Te voi iubi şi voi trăi pentru Tine

Căci Tu, Dumnezeu veşnic,
Tatăl Meu ai devenit
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Mă voi dărui Ţie să fiu al Tău pentru totdeauna, prin
alegere  şi  răscumpărare,  încrezându-mă  în  Tine  şi
dedicându-mă solemn slujirii Tale.”

Şi  în  cele  din  urmă,  despre  efectele  acestei
învăţături pentru cei lumeşti. Ce vă spune vouă alegerea?
Mai  întâi,  vă  voi  scuza  pentru  o  clipă,  oameni
neevlavioşi.  Multora  dintre  voi  nu  le  place  subiectul
alegerii divine şi nu vă pot condamna pentru aceasta, căci
i-am  auzit  pe  cei  ce  predică  alegerea,  aşezându-se  şi
spunând „Nu am nici un cuvânt de spus pentru păcătos”.
Spun că trebuie să vă displacă asemenea predicare şi nu
vă condamn pentru aceasta.  Dar,  îţi  spun, fă-ţi  curaj şi
speranţă,  păcătosule,  că  există  alegere.  În  loc  să  fie
demoralizator  şi  descurajant,  faptul  că există  o  alegere
este un lucru plin de nădejde şi bucurie. Dacă ţi-aş spune
că  probabil  nimeni  nu  poate  fi  mântuit,  nimeni  nu  e
predestinat  pentru  viaţa  veşnică,  atunci  n-ai  tremura  şi
strânge mâinile în deznădejde, spunând: „Atunci cum aş
putea fi mântuit, din moment ce nimeni nu este ales?” dar
vă  spun  că  o  mulţime  este  aleasă,  dincolo  de  orice
numărătoare, o mulţime ce nici un muritor n-ar putea-o
număra.  De  aceea,  fă-ţi  curaj,  biet  păcătos!  Alun-
gă-ţi deznădejdea  –  n-ai  putea  fi  ales  la  fel  ca  oricare
altul? Căci mulţimea aleşilor este de nenumărat. Există
bucurie şi alinare şi pentru tine! Atunci îmbărbătează-te
şi, mai mult, mergi şi îndrăzneşte la Stăpân. Ţine minte
că dacă nu eşti ales, nu vei pierde nimic. Ce au spus cei
patru leproşi? „Să cădem în mâinile sirienilor, căci dacă
stăm  aici,  murim,  dacă  mergem  la  ei,  putem  muri.”40

Păcătosule,  vino  la  tronul  milei  care  alege  oameni,

40 2 Împăraţi, 7:4
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fiindcă ai putea muri unde te afli. Du-te la Dumnezeu şi
chiar  presupunând  că  te-ar  putea dispreţui  şi  mâna  Sa
te-ar putea alunga – un lucru imposibil de altfel – totuşi
nu vei  avea  nimic  de  pierdut,  căci  nu vei  fi  mai  con-
damnat  pentru  aceasta.  În  plus,  presupunând  că  vei  fi
condamnat,  vei  avea  cel  puţin  satisfacţia  de a-ţi  ridica
ochii din iad spunând: „Dumnezeule, ţi-am cerut milă şi
nu mi-ai dat-o; am căutat-o, dar Tu mi-ai refuzat-o.” Aşa
ceva nu vei spune niciodată, păcătosule! Dacă mergi la El
şi Îi ceri, vei primi, pentru că nu a izgonit pe nimeni până
acum! Nu este aceasta nădejde pentru tine? Chiar dacă
este un număr limitat, totuşi este adevărat că toţi cei ce
caută,  fac parte din acel  număr.  Mergi  deci şi  caută şi
dacă vei fi primul care merge în iad, spune-le demonilor
că ai pierit în acest fel, spune-le că ai fost alungat după ce
ai venit ca un păcătos vinovat la Isus. Îţi spun că aşa ceva
l-ar dizgraţia pe Cel Veşnic – spun aceasta cu reverenţă
numelui Său – şi El nu va permite un astfel de lucru, căci
este plin de râvnă pentru onoarea Sa şi n-ar putea permite
unui păcătos să spună aşa ceva. 

Dar vai, biet suflet!... Să nu gândeşti doar că n-ai
avea nimic de pierdut dacă ai veni la El. Ar mai fi un
singur gând – nu-i aşa că iubiţi gândul alegerii în această
dimineaţă? Sunteţi gata să Îi acceptaţi dreptatea? Spuneţi
oare „Simt că sunt pierdut, o merit şi dacă fratele meu
este mântuit, n-aş putea să cârtesc. Dacă Dumnezeu mă
distruge, o merit, dar dacă mântuieşte pe cel ce stă lângă
mine, are tot dreptul să facă ce voieşte cu ceea ce este a
Lui şi n-am pierdut nimic în acest fel.” Poţi spune aceasta
cu  sinceritate  în  inima  ta?  Dacă  da,  atunci  doctrina
alegerii a avut efectul cel bun asupra duhului tău şi nu
eşti departe de Împărăţia cerului. Eşti adus unde trebuie
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să  fii,  unde  Duhul  vrea  ca  tu  să  fii  şi  fiind  astfel  în
această  dimineaţă,  mergi  în  pace,  Dumnezeu ţi-a  iertat
păcatele. Nu ai simţi aşa dacă nu ai fi iertat; nu ai simţi
astfel  dacă  Duhul  lui  Dumnezeu  nu  ar  lucra  în  tine.
Bucură-te deci şi pune-ţi nădejdea în crucea lui Cristos.
Nu te gândi la alegere, ci la Isus Cristos. Încrede-te în
Isus, Isus la început, la mijloc şi fără de sfârşit. 
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Domnule, spune-ne, pentru cine a
murit Cristos?

Predică  rostită  la  28  februarie  1858,  în  dimineaţa  de
sabat, la „Music Hall”, Royal Surrey Gardens, Londra

„Pentru  că  nici  Fiul  omului  n-a  venit  să  I  se
slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi.” 

Evanghelia după Matei, 20:28

Din prima clipă în care am primit însărcinarea de a
trece  la  acest  amvon  şi  de  a  predica  în  această  sală,
congregaţia  mea  a  presupus  prezenţa  unei  mulţimi
neobişnuite,  persoane  adunate  de  pe  toate  străzile
oraşului  pentru a  asculta  Cuvântul.  Am fost  un simplu
evanghelist,  predicând  Evanghelia  celor  care  n-au  mai
auzit-o niciodată. Prin harul lui Dumnezeu a avut loc cea
mai  minunată  schimbare,  şi  acum,  în  loc  de  a  avea  o
„învălmăşeală” de oameni adunaţi împreună, congregaţia
mea a devenit una bine aşezată, la fel ca a oricărui alt
slujitor din întreaga Londră. De la acest amvon pot vedea
înfăţişarea  prietenilor  mei,  oameni  care  au  ocupat
aceleaşi  locuri,  cât  mai  aproape  posibil,  în  decursul
acestor  multe  luni,  şi  de  asemenea  am  privilegiul  şi
plăcerea de a şti că o mare parte din ei, cu siguranţă trei
pătrimi din cei care se adună împreună, nu sunt persoane
conduse  aici  de  curiozitate,  ci  sunt  ascultătorii  mei
constanţi.
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De  asemenea  observaţi  modul  în  care  caracterul
meu a fost schimbat. Pornind de la a fi un evanghelist,
am  acum  însărcinarea  de  a  deveni  păstorul  vostru.
Odinioară eraţi un grup amestecat, adunaţi pentru a mă
asculta,  iar  acum  suntem  legaţi  împreună  de  funiile
iubirii. Prin unirea noastră am crescut în ceea ce priveşte
dragostea şi respectul reciproc, şi voi aţi devenit oile de
pe păşunea mea şi membrii turmei mele, iar eu am acum
privilegiul de a-mi asuma slujba de păstor în locul acesta,
la  fel  ca  în  capela  unde  slujesc  seara.  Gândesc  că  de
vreme  ce  atât  congregaţia  cât  şi  slujba  s-au  schimbat,
învăţătura însăşi ar trebui să sufere o schimbare, provo-
când astfel judecata fiecăruia. Dorinţa mea a fost aceea
de  a  mă  adresa  vouă,  pornind  de  la  adevărurile
începătoare ale Evangheliei, şi doar uneori, în acest loc,
am încercat  să  pătrundem împreună în  lucrurile  adânci
ale  lui  Dumnezeu.  Un  text  pe  care  l-am  considerat
potrivit pentru congregaţia căreia mă adresez seara nu ar
fi constituit subiectul discuţiei din dimineaţa aceasta, în
acest loc. Sunt multe doctrine înalte şi tainice pe care am
avut adesea oportunitatea să le studiez pentru mine şi pe
care nu am avut libertatea de a le prezenta aici, deoarece
v-am considerat o mulţime de oameni adunaţi împreună
ocazional, pentru a asculta Cuvântul.

Dar acum, având în vedere că circumstanţele sunt
schimbate,  învăţătura de asemenea va fi  schimbată.  Nu
mă voi mai limita de acum la doctrina credinţei,  ori la
învăţătura  despre  botezul  credinciosului,  nu  voi  mai
zăbovi  la  suprafaţa  lucrurilor,  ci  voi  avansa,  după
călăuzirea  lui  Dumnezeu,  intrând  în  acele  lucruri  care
stau la baza religiei pe care o îndrăgim atât de mult. Nu
mă voi ruşina predicându-vă doctrina suveranităţii divine
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a lui Dumnezeu; nu voi şovăi să predic fără rezerve sau
ocolişuri doctrina alegerii. Nu-mi va fi teamă să prezint
marele adevăr al perseverenţei sfinţilor, şi nu voi ascunde
adevărul  neîndoielnic  al  Scripturii,  chemarea  eficace  a
aleşilor  lui  Dumnezeu;  voi  încerca,  cu  ajutorul  lui
Dumnezeu, să nu vă ascund nimic vouă,  celor care aţi
devenit turma mea. Văzând acum că mulţi dintre voi „aţi
gustat într-adevăr că bun este Domnul”,41 ne vom strădui
să parcurgem întreg sistemul doctrinelor harului, pentru
ca sfinţii să fie astfel edificaţi în sfânta lor credinţă.

Voi  începe  în  această  dimineaţă  cu  doctrina
răscumpărării. „...El şi-a dat viaţa ca răscumpărare pentru
mulţi.” Doctrina răscumpărării este una dintre cele mai
importante doctrine ale sistemului credinţei.  O greşeală
în acest punct va conduce în mod inevitabil la o greşeală
în ceea ce priveşte întreg sistemul credinţei noastre.

Acum, sunteţi conştienţi că există diferite teorii ale
răscumpărării. Toţi creştinii susţin că Domnul Cristos a
murit  pentru  a  răscumpăra,  dar  nu  toţi  creştinii  învaţă
aceeaşi răscumpărare. Diferenţa dintre noi constă atât în
modul  în  care  înţelegem natura  ispăşirii,  cât  şi  planul
răscumpărării. De exemplu, arminienii susţin că Cristos,
atunci  când a  murit,  nu a  murit  cu intenţia  de a  salva
vreun anume individ, ci ei învaţă că moartea lui Cristos
nu asigură în ea însăşi,  în mod cert,  mântuirea vreunei
fiinţe umane. Ei cred că Domnul Cristos a murit pentru a
face  posibilă  mântuirea  tuturor  oamenilor,  dar  printr-o
altă acţiune, oricare om doreşte poate obţine viaţa veş-
nică; pentru a fi consecvenţi, ei sunt obligaţi să susţină că
dacă voinţa omului nu renunţă la păcat şi nu se supune
harului, atunci ispăşirea înfăptuită de Cristos ar fi inutilă.

41 1 Petru, 2:3
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Ei susţin că nu a existat  nici  o particularitate sau
unicitate  în  moartea  lui  Cristos.  Conform  opiniei  lor,
Cristos a murit în egală măsură pentru Iuda care a ajuns
în iad, ca şi pentru Petru care a ajuns în Rai. Ei cred că
pentru cei care sunt aruncaţi în focul cel veşnic a existat o
răscumpărare la fel de autentică şi de reală ca pentru cei
care acum stau înaintea tronului Celui Prea-Înalt.

Acum,  noi  nu credem aşa  ceva.  Noi  susţinem că
Cristos, atunci când a murit, a avut în vedere un obiectiv,
şi  acel  obiectiv  va  fi  îndeplinit  cu  cea  mai  deplină
certitudine şi fără nici un dubiu. Noi apreciem obiectivul
morţii lui Cristos după efectele pe care aceasta le-a avut.
Dacă cineva ne întreabă: „Ce a urmărit Cristos să reali-
zeze  prin  moartea  Sa?”  noi  îi  vom răspunde  prin  altă
întrebare, şi anume: „Ce a făcut Cristos, sau ce va face
Cristos  prin  moartea  Sa?”  Deoarece  noi  declarăm  că
măsura efectului iubirii lui Cristos reprezintă şi măsura
obiectivului ei. Astfel noi nu ne putem permite a ne înşela
raţiunea crezând că intenţia Dumnezeului Atotputernic ar
putea fi frustrată, sau că planul unei lucrări atât de măreţe
cum  este  răscumpărarea  ar  fi  putut  eşua  în  atingerea
ţintei.  Noi  susţinem  –  şi  nu  ne  temem  să  spunem,
deoarece credem – că Cristos a venit în această lume cu
intenţia de a mântui „o mulţime pe care nici un om n-o
poate număra”42 şi  credem,  ca efect  al  acestui  fapt,  că
fiecare persoană pentru care El a murit, trebuie, fără nicio
urmă  de  îndoială,  să  fie  curăţită  de  păcat  şi  să  stea,
spălată în sânge, înaintea Tronului Tatălui.

Noi  nu  credem  că  Cristos  a  efectuat  o  ispăşire
efectivă pentru aceia care sunt condamnaţi pe vecie; nu
îndrăznim să gândim că sângele lui Cristos a fost vărsat

42 Apocalipsa, 7:9
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vreodată cu intenţia de a-i mântui pe aceia despre care
Dumnezeu ştia dinainte că nu vor putea fi mântuiţi, şi pe
unii care erau chiar în iad când Cristos, conform socotelii
unora, a murit ca să-i salveze.

Tocmai  am  declarat  aici  teoria  noastră  privind
Răscumpărarea şi am punctat diferenţele care există între
două  mari  grupări  existente  în  Biserica  creştinilor
declaraţi. Ceea ce va urma reprezintă efortul meu de a vă
arăta  măreţia  răscumpărării  înfăptuite  de  Domnul  Isus
Cristos,  şi  făcând  acest  lucru,  nădăjduiesc  că  voi  fi
împuternicit  de  Duhul  lui  Dumnezeu  să  vă  prezint  în
întregime măreţul sistem al răscumpărării, în aşa fel încât
să  fie  înţeles  de  fiecare  din  noi,  chiar  dacă  nu  toţi  îl
putem primi. Iată de ce trebuie să reţineţi acest lucru în
minte,  şi  anume că  unii  din  voi,  poate,  vor  fi  gata  să
combată lucrurile  pe care eu le  voi afirma,  însă amin-
tiţi-vă că aceste dispute nu mă vor împiedica în nici un
fel; deoarece eu voi învăţa în orice vreme acele lucruri pe
care le susţin a fi adevărate, fără a cere îngăduinţa sau a
mă  împiedica  de  vreun  om în  viaţă.  Voi  aveţi  aceeaşi
libertate  să  acţionaţi  la  fel  în  locurile  voastre,  şi  să
predicaţi propriile voastre opinii în adunările voastre, la
fel cum eu îmi cer dreptul de a le predica pe ale mele în
întregime şi fără nici o ezitare.

Cristos Isus şi-a dat „...viaţa ca răscumpărare pentru
mulţi”;  şi  prin  acest  preţ  de  răscumpărare  plătit,  El  a
înfăptuit pentru noi o răscumpărare măreaţă. Voi încerca
acum să evidenţiez măreţia acestei răscumpărări,  măsu-
rând-o în cinci moduri. Vom observa împreună măreţia
ei, mai întâi de toate privind la gravitatea propriei noastre
vinovăţii, din care El ne-a eliberat; în al doilea rând, vom
aprecia măsura Răscumpărării Sale prin prisma stricteţii
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dreptăţii divine; o vom măsura privind la preţul pe care
El  l-a  plătit,  luând  în  considerare  suferinţa  pe  care  a
îndurat-o, iar mai apoi o vom aprecia nespus, privind la
eliberarea  pe  care  El  ne-a  adus-o,  iar  în  final,  vom
încheia remarcând numărul mare de oameni pentru care
această răscumpărare este înfăptuită, acei care în textul
nostru sunt descrişi ca fiind „mulţi”.

I.  În primul rând, abia atunci vom înţelege că
Răscumpărarea  înfăptuită  de  Cristos  nu  reprezintă
ceva  neînsemnat,  CÂND  O  VOM  COMPARA CU
PĂCATELE NOASTRE. 

Fraţii  mei,  priviţi  pentru o clipă doar spre „gaura
gropii din care aţi fost scoşi, priviţi spre stânca din care
aţi  fost  ciopliţi.”43 Voi  care  aţi  fost  spălaţi,  curăţiţi  şi
sfinţiţi, opriţi-vă pentru o clipă şi priviţi înapoi la starea
voastră de neştiinţă de la început; la păcatele în care v-aţi
bălăcit odinioară, la păcatele pe care cu grabă le făceaţi,
la răzvrătirea voastră continuă împotriva lui Dumnezeu în
care  obişnuiaţi  să  trăiţi.  Un  singur  păcat  poate  ruina
pentru  totdeauna  un  suflet;  şi  mintea  umană  nu  poate
cuprinde infinitatea răului care zace în măruntaiele unui
singur păcat. Există o vină infinită, care se aşterne peste o
singură  nelegiuire  comisă  împotriva  maiestăţii  Cerului.
Astfel  încât  dacă  tu  şi  cu  mine  am fi  păcătuit  doar  o
singură  dată,  nimic  altceva  decât  o  ispăşire  infinită  ca
valoare ar  putea vreodată să  spele  păcatul  acesta  şi  să
plătească preţul pentru el. Dar spune-mi, doar o singură
dată eu şi tu am păcătuit? Nu, fraţii mei, ci nelegiuirile pe

43 Isaia, 51:1 
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care noi le-am făcut sunt mai numeroase decât firele de
păr de pe capul nostru; şi ne-au biruit decisiv. Am putea
mai degrabă încerca să numărăm boabele de nisip de pe
ţărmul  mării  sau  picăturile  care  adunate  împreună
formează oceanul decât să ne numărăm fărădelegile care
ne-au marcat vieţile. Haideţi să ne întoarcem împreună la
perioada copilăriei noastre. Cât de timpuriu am început să
păcătuim! Cum am trăit în neascultare de părinţi şi încă
de pe atunci am învăţat să facem din gura noastră un cuib
de minciuni! Cât de plini de răutate şi neascultare am fost
în  copilăria  noastră!  Încăpăţânaţi  şi  capricioşi,  am
preferat să umblăm pe propriile noastre căi, izbucnind cu
sălbăticie împotriva oricăror limite pe care părinţii noştri
evlavioşi  ni  le-au  impus.  Nici  măcar  tinereţea  nu  ne-a
putut trezi. Cu sălbăticie, am ajuns mulţi dintre noi să ne
aruncăm în vâltoarea dansului  nelegiuirii.  Am ajuns  să
fim primii în ce priveşte nelegiuirea, şi nu numai că am
păcătuit  noi  înşine,  dar  i-am învăţat  şi  pe alţii  cum să
păcătuiască.

Cât despre maturitatea voastră, voi cei care aţi ajuns
în floarea vieţii, voi poate că în aparenţă sunteţi mai treji,
şi  într-o  anumită  măsură  s-ar  putea  să  fi  trecut  peste
mofturile  tinereţii  voastre.  Vai  însă,  cât  de  puţin  s-a
îmbunătăţit  acel  om  vechi!  Dacă  harul  suveran  al  lui
Dumnezeu nu ne-a înnoit viaţa, acum nu suntem cu nimic
mai buni  decât  la  început;  şi  chiar  dacă El  a  lucrat  în
viaţa noastră, mai rămân încă păcate de care trebuie să ne
pocăim,  pentru  care  să  muşcăm  ţărână,  să  aruncăm
cenuşă  pe  capetele  noastre  şi  să  strigăm:  „Necurat!
Necurat!”44

44 Levitic, 13:45
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Treziţi-vă şi voi care vă rezemaţi obosiţi pe baston,
sprijinul vârstei voastre înaintate; sau nu mai aveţi nici un
păcat  care  să  fie  agăţat  de  haina  voastră?  Sunt  vieţile
voastre  tot  atât  de  albe  ca  firele  care  vă  încoronează
capetele? Nu mai simţiţi cum nelegiuirea vă murdăreşte
manşetele  hainei,  stricându-i  imaginea  impecabilă?  Cât
de  des  vă  afundaţi  acum în  mocirlă,  până  când  chiar
hainele  de  pe  voi  ajung  să  vă  deteste?  Îndreptaţi-vă
privirile  înapoi  înspre cei  şaizeci,  şaptezeci,  optzeci  de
ani, timp în care Dumnezeu v-a cruţat vieţile; aţi putea
voi  pentru  o  clipă,  să  vă  gândiţi  să  vă  număraţi  nele-
giuirile,  incalculabil  de  multe,  sau  să  apreciaţi  cât  de
grele sunt păcatele pe care le-aţi comis?

O,  voi,  stele  ale  cerului!  Pot  astronomii  măsura
distanţa până la voi şi pot ei spune cât de înalte sunteţi?
Dar, oh, vai! Voi păcate ale omenirii! Voi întreceţi toate
măsurile! O, voi cei mai înalţi munţi! Cămara vânturilor
şi locul unde se naşte furtuna! Omul se poate căţăra pe
înălţimile  voastre  şi  poate  sta  pe  zăpezile  voastre,
minunându-se; dar voi, înălţimi ale păcatului! Voi, turnuri
mai  înalte  decât  gândurile  noastre;  voi,  adâncimi  ale
nelegiuirii!  Sunteţi  mai  adânci  decât  ar  îndrăzni
imaginaţia noastră să se cufunde.

Mă  acuzaţi  că  defăimez  natura  umană?  Aceasta
pentru că nu o cunoaşteţi. Dacă Dumnezeu v-ar descoperi
vouă înşivă adâncurile inimii voastre, mi-aţi fi martori că,
departe de a exagera când spun aceasta, cuvintele mele
sărăcăcioase  au  eşuat  în  a  descrie  disperarea  răutăţii
noastre.  Ah!  Dacă  am  putea  privi  fiecare  din  noi
înlăuntrul  inimilor  noastre astăzi – dacă ochii  noştri  ar
putea  să  privească  în  interior,  pentru  a  putea  vedea
răutatea crestată cu o peniţă de diamant pe inima noastră
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de piatră,  am spune atunci  predicatorului  că oricum ar
portretiza şi descrie ticăloşia vinovăţiei noastre, nu poate
cu nici un chip să exagereze.

Cât  de  măreaţă  atunci,  iubiţii  mei,  trebuie  să  fie
răscumpărarea lui  Cristos,  când El ne-a salvat de toate
aceste  păcate!  Însă  oamenii  pentru  care  a  murit  Isus,
oricât de mari ar fi păcatele lor, atunci când aceştia cred,
sunt justificaţi faţă de toate nelegiuirile lor. Cu toate că se
poate  să  fi  fost  cufundaţi  în  toate  viciile  şi  plăcerile
carnale îmbiate de Satan şi pe care firea umană le poate
comite, acum, odată crezând, toată vina lor este ştearsă.
Şi chiar dacă anii, unul după altul, i-ar fi înnegrit tot mai
mult,  până  acolo  încât  păcatul  i-a  pătat  în  întregime,
într-un singur moment al credinţei,  în clipa triumfală a
încrederii în Cristos, măreaţa răscumpărare înlătură vina
numeroşilor ani.

Şi mai mult, dacă ar fi posibil ca toate păcatele pe
care oamenii le-au comis, în gând, în vorbă sau faptă, de
când au fost  create lumile sau a  început timpul,  să fie
toate  adunate  asupra  unui  singur  om –  marea  răscum-
părare este atotsuficientă pentru a îndepărta toate aceste
păcate, şi a-l face pe păcătos mai alb decât zăpada.

Oh!  cine  poate  măsura  înălţimea  atotsuficienţei
Mântuitorului? Întâi, spuneţi-mi cât de înalt este păcatul,
iar mai apoi aduceţi-vă aminte că la fel cum potopul din
vremea lui Noe a acoperit cei mai înalţi munţi, tot aşa,
potopul  răscumpărării  lui  Cristos  acoperă  munţii
păcatelor noastre.  În curţile  Cerului sunt astăzi oameni
care  odată  au  fost  ucigaşi,  hoţi,  beţivi,  curvari,  blasfe-
matori şi persecutori; dar au fost spălaţi, au fost sfinţiţi.
Întrebaţi-i de unde au dobândit strălucirea hainelor lor şi
unde au primit ei curăţia, şi vă vor răspunde-n cor, într-o
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suflare, că şi-au spălat hainele, făcându-le albe în Sângele
Mielului.  O,  voi,  conştiinţe  zbuciumate!  O,  voi,  care
sunteţi  îngrijoraţi  şi  greu  împovăraţi!  O,  voi,  care  vă
tânguiţi din pricina păcatului! Măreaţa răscumpărare care
vă  este  proclamată  este  atotsuficientă  pentru  nevoile
voastre,  şi  chiar  dacă  păcatele  voastre  întrec  în  număr
stelele  care  decorează  cerul,  există  o  ispăşire  făcută
pentru toate, un râu care poate să le inunde în întregime,
îndepărtându-le  pe  vecie.  Aceasta  este,  aşadar,  prima
măsură a ispăşirii – mărimea propriei noastre vinovăţii.

II. Acum, în al doilea rând, trebuie să apreciem
cât de mare este Răscumpărarea privind la stricteţea
DREPTĂŢII DIVINE.

„Dumnezeu  este  Dragoste”,45 întotdeauna  iubind;
însă următoarea mea propoziţie nu se interferează deloc
cu această  primă afirmaţie.  Dumnezeu este  cu stricteţe
drept,  de  o  severitate  inflexibilă  în  relaţiile  Sale  cu
omenirea. Dumnezeul Bibliei nu este dumnezeul răsărit
din imaginaţia vreunui om, un dumnezeu care ţine cont
atât de puţin de păcat încât îl trece cu vederea, fără a-l
pedepsi în vreun fel. Nu este nici dumnezeul omului care
îşi  imaginează că nelegiuirile  noastre  sunt  nişte  lucruri
atât de neînsemnate, atât de mărunte, încât le trece doar
cu  vederea,  îngăduindu-le  să  moară  în  uitare.  Nu;
Iehovah,  Dumnezeul  lui  Israel,  a  declarat  despre  Sine
Însuşi,  „Domnul,  Dumnezeul  tău,  este  un  Dumnezeu
gelos”;46 El Însuşi declară: „Nu voi ierta pe cel vinovat”

45 1 Ioan, 4:8
46 Deuteronom, 6:15
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şi  „Sufletul care păcătuieşte,  acela va muri”.47 Învăţaţi,
prieteni,  priviţi  la  Dumnezeu  ca  fiind  atât  de  sever  în
dreptatea Sa ca şi cum nu ar iubi, şi în acelaşi timp iubind
ca  şi  cum  n-ar  fi  deloc  sever.  Dragostea  Sa  nu  Îi
diminuează  dreptatea,  la  fel  cum  dreptatea  Sa  nu  Îi
combate în nici un fel iubirea. Acestea două sunt unite
într-un mod minunat în ispăşirea lui Cristos. Reţineţi însă
că nu putem înţelege complet plinătatea ispăşirii până nu
am înţeles bine adevărul scriptural al imensei dreptăţi a
lui  Dumnezeu.  N-a  existat  niciodată  vreun  cuvânt
murdar, sau vreun gând păcătos, sau vreo faptă rea înfăp-
tuită, pe care Dumnezeu să nu le fi pedepsit în vreun fel.
El  fie  îţi  va  cere  ţie  să  plăteşti,  fie  lui  Cristos.  Dacă
Cristos nu a făcut ispăşirea pentru tine,  trebuie să zaci
plătind  datoria  pe  care  nu  o  poţi  achita  vreodată,  în
suferinţă veşnică, la fel de sigur precum Dumnezeu este
Dumnezeu; El mai degrabă ar renunţa la Dumnezeirea Sa
decât să accepte ca un singur păcat să scape nepedepsit,
sau vreo sămânţă cât de mică de răzvrătire nerăzbunată.

Îmi  veţi  spune,  poate,  că  acest  atribut  al  lui
Dumnezeu este rece, dur şi sever. Nu stă în putinţa mea
de  a  controla  ce  spuneţi  despre  El,  însă  El  rămâne
adevărat.  Acesta  este  Dumnezeul  Bibliei;  şi  în  ciuda
faptului  că  noi  repetăm că  El  este  dragoste,  trebuie  să
înţelegem că acest adevăr nu se ridică deasupra celui care
afirmă că El este plin de dreptate, deoarece orice lucru
bun este întâlnit în Dumnezeu, fiind adus la desăvârşire;
astfel  încât,  în  timp  ce  dragostea  tinde  să-i  consume
îndurarea,  dreptatea  conduce  la  stricteţea  inflexibilităţii
Sale. El nu are coborâşuri sau devieri în caracterul Său,
nu  are  vreun  atribut  atât  de  predominant  încât  să

47 Exod, 23:7 şi Ezechiel, 18:20
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umbrească un altul. Dragostea se desfăşoară astfel deplin
nestingherită, iar dreptatea, la rândul ei, nu are limite mai
înguste decât dragostea Sa.

Oh,  iubiţii  mei!  gândiţi-vă  cât  de  măreaţă  a  fost
substituţia lui Cristos atunci când a împăcat dreptatea lui
Dumnezeu pentru  toate  păcatele  poporului  Său.  Pentru
păcatul  omului  Dumnezeu  cere  pedeapsă  veşnică,  şi
Dumnezeu a pregătit un iad în care îi aruncă pe aceia care
mor nepocăiţi.  Ah! fraţi  ai  mei,  vă puteţi  gândi  cât  de
măreaţă  a  fost  substituţia  ispăşitoare  făcută  în  locul
acestei agonii pe care Dumnezeu ar fi aruncat-o asupra
noastră dacă nu ar fi turnat-o El Însuşi asupra lui Cristos?

Uitaţi-vă!  Uitaţi-vă!  Uitaţi-vă  cu  luare  aminte
printre  umbrele  care  ne  despart  de  lumea  spiritelor  şi
priviţi acea casă a necurăţiei pe care oamenii o numesc
iad!  Nu  veţi  fi  în  stare  să  urmăriţi  priveliştea  aceea.
Aduceţi-vă aminte că în acel loc sunt spirite care plătesc
pentru vecie, în faţa dreptăţii divine, însă chiar dacă unele
din  ele  au  stat  acolo  peste  4.000  de  ani,  înghiţiţi  de
flăcări, nu sunt cu nimic mai aproape de a scăpa decât în
clipa când chinul a început; şi chiar după ce vor trece de
zece mii de ori câte zece mii de ani, ele tot nu vor fi plătit
înaintea lui Dumnezeu pentru vina lor mai mult decât au
făcut-o până acum.

Puteţi  voi  acum să  pricepeţi  cât  de  măreaţă  este
mijlocirea  Mântuitorului  vostru  atunci  când  El  a  plătit
datoria  voastră,  şi  a  plătit-o  pe  toată,  în  acelaşi  timp,
pentru ca astfel poporul lui Cristos să nu mai rămână nici
măcar cu un „bănuţ” dator Dumnezeului lor; rămânând
doar datoria iubirii. Credinciosul nu mai este astfel dator
cu nimic dreptăţii lui Dumnezeu, cu toate că la început el
era atât de îndatorat încât n-ar fi ajuns veşnicia pentru a
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plăti  totul,  dar  într-o  clipă  Cristos  a  plătit  totul,  astfel
încât omul care crede este cu desăvârşire justificat faţă de
orice vină şi eliberat de orice pedeapsă prin ceea ce Isus a
făcut. Gândiţi-vă acum cât de măreaţă este ispăşirea Sa
dacă El a înfăptuit toate acestea.

Trebuie  însă  să  mă  opresc  aici  pentru  a  face  o
afirmaţie.  Există  momente  când  Dumnezeu  –  Duhul
Sfânt  descoperă  oamenilor  stricteţea  dreptăţii  Sale  în
propriile  lor  conştiinţe.  Este  astăzi  prezent  aici  un  om
care nu demult a fost străpuns în inimă de simţământul
păcatului. Odinioară era un om „liber”, libertin, în robie
faţă de nimic; dar acum săgeata Domnului a pătruns cu
tărie în inima lui, şi pe loc a ajuns într-o robie mai rea
chiar decât cea a Egiptului. L-am întâlnit astăzi şi el îmi
spune  că  vinovăţia  sa  îl  vânează  oriunde  ar  merge.
Sclavul negru care se conduce după steaua polară poate
evada  din  funiile  crude  ale  stăpânului  său,  alergând
într-un alt loc unde ar putea trăi liber; dar omul nostru
simte că de ar străbate întreaga lume, tot n-ar putea scăpa
de vină. Cel legat cu multe lanţuri poate găsi o unealtă
care să-l dezlege şi să-i aducă eliberare, dar acest om îţi
va spune că a  încercat rugăciuni,  lacrimi şi  fapte bune
deopotrivă, dar nu poate scăpa de lanţurile care-i cuprind
încheietura  mâinilor;  el  continuă a  se  simţi  un păcătos
pierdut,  iar  eliberarea,  indiferent  ce  ar  face,  îi  pare
imposibilă.  Captivul  din închisoare este  uneori  liber  în
gândurile lui, şi chiar dacă nu cu trupul, în duhul său el
zburdă  dincolo  de  zidurile  închisorii,  înălţându-se  spre
stele, liber ca vulturul care nu este sclavul vreunui om.
Însă  acest  om este  prizonier  al  gândurilor  sale,  nu  se
poate gândi la nimic strălucitor şi vesel. Sufletul său este
decăzut împreună cu el; fierul i-a pătruns duhul, suferind
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nespus. Întemniţatul îşi uită uneori, în somn, sclavia, dar
acest om nu poate dormi; noaptea visează la iad, iar ziua i
se  pare  că-l  simte,  iar  în  inima  sa  îngroapă  un  furnal
înflăcărat, pe care nicidecum nu-l poate stinge.

O, voi, copii ai suferinţei şi ai durerii, ceea ce voi
simţiţi este dreptatea lui Dumnezeu care vă urmăreşte, şi
este ferice de voi dacă o simţiţi, deoarece acum vouă vă
predic  această  glorioasă  Evanghelie  a  binecuvântatului
Dumnezeu.  Tu  eşti  omul  pentru  care  a  murit  Cristos,
pentru tine a plătit El înaintea dreptăţii divine, şi acum tot
ce trebuie să faci pentru a obţine pace în conştiinţă este să
spui  adversarului  dreptăţii  care  te  urmăreşte,  „Priveşte
acolo! Cristos a murit pentru mine; faptele mele bune nu
te vor opri, lacrimile mele nu te vor îmbuna; dar priveşte
acolo!  Acolo  stă  crucea;  acolo  atârnă  Dumnezeul  Cel
însângerat! Ascultă geamătul Său de moarte! Priveşte-L
murind! Nu eşti încă mulţumit?” Abia după ce aţi făcut
lucrul  acesta  veţi  avea  parte  de  „pacea  lui  Dumnezeu,
care întrece orice pricepere şi care vă va păzi inimile şi
gândurile în Cristos Isus, Domnul vostru;”48 şi abia atunci
veţi cunoaşte măreţia ispăşirii Sale.

III.  În  al  treilea  rând,  putem  măsura  măreţia
răscumpărării  înfăptuite  de  Cristos  privind  la
PREŢUL PE CARE EL L-A PLĂTIT

Este imposibil pentru noi să înţelegem cât de grele
au  fost  suferinţele  Mântuitorului  nostru,  însă  câteva
frânturi din acestea ne pot ajuta ca într-o mică măsură să
pricepem cât de mare a fost preţul pe care El l-a plătit

48 Filipeni, 4:7
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pentru noi. O, Isuse, cine-ţi va descrie agonia?
„Veniţi, voi toate izvoarele, revărsaţi-vă în ochii şi

mintea mea; veniţi şi voi nori şi ploaie! Căci jalea mea
are nevoie de toate apele pe care natura le poate da. Fie
ca fiecare venă din mine să cuprindă un râu întreg, pentru
a-mi  alimenta  ochii.  Ochii  mei  osteniţi  de  plâns;  prea
uscaţi pentru mine de nu vor obţine noi canale, provizii
noi, pe care să le mistuie din nou, înţelegându-mi jalea.”

O, Isuse! Tu ai suferit încă de la naştere, „Om al
durerii  şi  obişnuit  cu  suferinţa”.49 Suferinţele  au  căzut
asupra Ta, în ropotul unei averse continue, până în acel
ultim ceas de întuneric. Atunci nu printr-o aversă, ci într-
un nor torentul şi cascada suferinţei agoniilor Tale s-au
năpustit asupra Ta. Priviţi-L acolo! Este o noapte rece şi
îngheţată,  însă  El  este  afară.  Este  noapte;  însă  El  nu
doarme, ci se roagă. Ascultă-I gemetele! A luptat vreo-
dată cineva la fel ca El? Mergi şi priveşte-I faţa! A mai
fost vreodată portretizată atâta suferinţă pe un chip uman,
aşa cum ai văzut acolo? Îi auzi cuvintele? „Sufletul Meu
este cuprins de o întristare de moarte.”50 El se ridică, fiind
înconjurat  de  trădători  şi  târât  în  depărtare.  Veniţi  să
păşim  în  locul  unde  chiar  atunci  a  suferit  agonia.  O,
Doamne! Şi ce este ceea ce vedem? Ce este acesta, care
pătează pământul? Este sânge! De unde a venit? A avut
El vreo rană care să sângereze încet în timpul luptei Sale
crâncene? O, nu! ci „sudoarea I se făcuse ca nişte picături
mari de sânge, care cădeau pe pamânt”.51 O, agonii care
depăşesc cuvintele ce vă descriu! O, suferinţe ce nu pot fi
cuprinse în cuvinte! Ce aţi putea voi fi, lucrând în trupul

49 Isaia, 53:3
50 Matei, 26:38
51 Luca, 22:44
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binecuvântat  al  Salvatorului  şi  forţând  acea  sudoare
însângerată să cadă de pe întreg trupul Său?

Acesta  este  începutul,  primul  act  al  tragediei.
Urmaţi-L plângând, voi, adunare îndurerată, martori fiind
la derularea acestei tragedii. El este împins pe uliţe, este
târât  şi  biciuit  de  două  ori;  este  adus  şi  condamnat
înaintea Sanhedrinului, este batjocorit de Irod, este pus la
încercare de Pilat. Sentinţa Lui este pronunţată – „Să fie
răstignit!”52 Şi acum tragedia îşi atinge vârful. Spatele Îi
este dezgolit, iar El legat de stâlpul scund, roman; biciul
sângeros  Îi  crestează  spatele,  sângele  Îi  curge  şuvoi,
înroşindu-I-L –  urmează  „haina  stacojie”53 care  Îl  pro-
clamă Împărat al suferinţei. Apoi este din nou întemniţat,
legat  la  ochi,  lovit,  şi  întrebat:  „Prooroceşte,  cine Te-a
lovit?”54 L-au scuipat în faţă; I-au împlântat  cununa de
spini pe cap, zdrelindu-I tâmplele cu ea; după aceea L-au
„îmbrăcat  într-o  haină  de  purpură”55 îngenunchind
înainte-I şi batjocorindu-L. El însă stă în linişte deplină şi
nu răspunde un cuvânt „Când a fost chinuit şi asuprit, n-a
deschis  gura deloc”,56 ci  s-a  supus pe Sine  Aceluia  pe
care a venit să-L slujească.

Iar acum, ei îl smucesc din nou, batjocorindu-L şi,
râzând de El, Îl poartă dintr-un loc în altul, grăbindu-L pe
străzi. Înfometat datorită postului Său continuu şi întristat
în propriul Său duh, se clatină sub propria Sa cruce. Voi,
fiice  ale  Ierusalimului!  El  se  prăbuşeşte  pe  străzile
voastre. Ei Îl ridică din nou, punându-I crucea pe umerii
altuia, şi Îl obligă să meargă înainte, probabil cu multe

52 Matei, 27:22
53 Matei, 27:28
54 Luca, 22:64
55 Marcu, 15:17
56 Isaia, 53:7
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împunsături  de  suliţe,  până  când  ajunge  la  dealul
condamnării.  Soldaţii duri Îl îmbrâncesc,  trântindu-L la
pământ, pe spate; lemnul transversal e aşezat sub El, iar
mâinile Îi sunt întinse pentru a dobândi distanţa necesară;
piroanele sunt apucate şi patru ciocane fac să pătrundă
deodată patru piroane în locuri dintre cele mai sensibile
ale trupului Său; El zace acolo, deasupra propriului Său
loc  de  execuţie,  murind  pe  cruce.  Dar  încă  nu  s-a
terminat. Crucea este ridicată de soldaţii cruzi deoarece o
groapă este pregătită special pentru ea. Crucea este adusă
înspre margine, şi cade izbindu-se de fundul gropii; iar ei
umplu mai apoi locul acela cu pământ – şi iat-o stând
acolo.

Însă  priviţi  la  trupul  frânt  al  Salvatorului,  cum
tremură  acolo!  Fiecare  os  a  fost  mişcat  din  propria-i
încheietură când crucea s-a izbit de fundul gropii! Cum
suspină El acolo! Cum respiră de greu! Şi cum plânge!
Însă  mai  mult  decât  atât,  ascultaţi-I  strigătul  în
agonie:  ,,Dumnezeul  Meu,  Dumnezeul  Meu,  pentru  ce
M-ai părăsit?”57 O, soare, nu e de mirare că ţi-ai întors
ochiul, încetând a mai privi la o faptă atât de crudă! O,
stâncilor! Nu e de mirare că v-aţi topit, plângând cu milă
în inimile voastre atunci când Creatorul vostru a murit!
Nimeni nu a suferit ca omul acesta. Chiar moartea însăşi
a fost înduioşată şi mulţi din cei ce erau în morminte au
înviat şi s-au întors în cetate.

Acestea toate însă s-au întâmplat în exterior.  Însă
credeţi-mă, fraţilor, în interiorul fiinţei  I-a fost cu mult
mai greu. Ceea ce Mântuitorul a suferit în trupul Său este
nimic în comparaţie cu suferinţa de care a avut parte în
sufletul Său. Nu puteţi înţelege, şi nici eu nu vă pot ajuta

57 Marcu, 15:34
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să înţelegeţi  suferinţa  Sa interioară.  Presupuneţi  pentru
un moment (repetând aici o propoziţie pe care adesea o
folosesc), presupuneţi că un om a ajuns în iad, şi toată
suferinţa sa veşnică ar fi condensată într-un singur ceas,
iar mai apoi, întreagă suferinţa aceasta ar fi înmulţită cu
numărul  tuturor  celor  mântuiţi,  număr  care  întrece
capacitatea umană de înţelegere.  Puteţi  să vă imaginaţi
tumultul  întregii  suferinţe  pe  care  întreg  poporul  lui
Dumnezeu  ar  fi  experimentat-o  dacă  ei  ar  fi  fost
condamnaţi  pentru  eternitate?  Şi  acum  amintiţi-vă  că
Cristos a trebuit să sufere echivalentul întregului iad, al
tuturor celor pe care El i-a răscumpărat. Nu pot explica
acest gând mai bine decât folosind această expresie (pe
care adesea o repet): Se pare că, dacă întreg iadul ar fi
fost  turnat  în  paharul  Său,  el  l-ar  fi  luat  şi,  „printr-o
singură  înghiţitură  a  iubirii,  ar  fi  golit  paharul
condamnării”.  Astfel  încât  n-a  mai  rămas  nimic  de
îndurat pentru poporul Său din toată suferinţa şi chinurile
iadului. Nu spun că El a suferit aceeaşi pedeapsă, ci echi-
valentul pentru toate acestea, împăcându-L pe Dumnezeu
pentru  toate  păcatele  poporului  Său,  oferindu-I,  în
consecinţă,  un echivalent  pentru  întreaga  lor  pedeapsă.
Oare suntem noi capabili acum să visăm, să ne gândim la
cât de măreaţă este răscumpărarea înfăptuită de Domnul
nostru Isus Cristos?

IV. Voi fi mai scurt în ceea ce priveşte următorul
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aspect.  A patra  modalitate  de  a  măsura  suferinţele
Mântuitorului  este  aceea  de  a  le  adăuga  la
GLORIOASA  ELIBERARE  PE  CARE  EL  A
ÎNFĂPTUIT-O

Ridică-te, credinciosule, stai ferm în locul tău şi fi
astăzi  martor  al  lucrurilor  măreţe  pe care Domnul le-a
făcut pentru tine! Dă-mi voie să le prezint eu pentru tine.
Voi  spune  într-un  cuvânt  ceea  ce  tu  şi  cu  mine  am
experimentat.  Odinioară sufletul  meu era  împovărat  de
păcat; eram răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nelegiuit
din cale-afară. Terorile legii au ajuns să mă apese greu;
iar suferinţele convingerii de păcat mă loveau. Am înţeles
că sunt vinovat. Am privit apoi la Cer, şi am văzut acolo
un Dumnezeu mânios, hotărât că are să mă pedepsească;
am privit  mai apoi dedesubtul meu şi am văzut un iad
deschis, gata a mă devora. Am încercat prin fapte bune
să-mi împac conştiinţa, dar a fost în zadar, m-am străduit
din răsputeri să iau parte la ceremonii religioase, pentru
a-mi alina durerile lăuntrice, dar toate acestea fără nici un
efect.  Sufletul  meu a fost  cuprins de o tristeţe  adâncă,
aproape  chiar  de  moarte.  Aş  fi  putut  folosi  atunci
cuvintele celor care s-au jelit  în vechime „Ah! aş vrea
mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase!”58

Aceasta  însă  este  întrebarea  care  m-a  surprins  şi
dezorientat în acelaşi timp: „Eu sunt păcătos; Dumnezeu
trebuie să mă pedepsească. Poate fi El considerat drept
dacă nu face acest  lucru? Însă,  din moment ce El  este
drept, ce se va alege de mine?”

În final, ochii mei s-au îndreptat înspre acel cuvânt

58 Iov, 7:15
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dulce care spune: „...sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne
curăţeşte de orice păcat”59 Am luat acest text în cămăruţa
mea, şezând acolo şi cugetând. L-am văzut pe Cel care
atârna pe cruce. Era Domnul meu Isus. Era acolo cununa
de  spini,  şi  tot  acolo  erau  însemnele  suferinţei  Sale
inegalabile  şi  incomensurabile.  Am privit  la  El,  amin-
tindu-mi Cuvântul care spune: „O, adevărat şi  cu totul
vrednic de primit este cuvântul, care zice: ,Cristos Isus a
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi.’”60 Iar mai
apoi mi-am zis în mine însumi: „A murit acest om pentru
păcătoşi?  Eu sunt  un  păcătos;  prin urmare,  El  a  murit
pentru  mine.  Pe  aceia  pentru  care  El  a  murit,  îi  va  şi
mântui.  El  a  murit  pentru  cei  păcătoşi;  eu  sunt  un
păcătos;  El  a  murit  pentru  mine;  El  mă  va  mântui.”
Sufletul meu s-a bazat pe adevărul acesta, am privit la El,
şi  „văzând  izvorul  sângelui  Său,  de  suflete  răscum-
părător”, duhul mi s-a înviorat fiindcă pot spune:

Cu nimic în mâini, nu vin
Doar de crucea Sa mă ţin
Dezgolit privesc la El, hainele ca să îmbrac,
Neajutorat, eu vin, de la El ca să primesc,
Îndurare, Har Ceresc,
Negru de păcat cum sunt, în fântâna Sa m-arunc,
Spală-mă Isuse sfânt, sau în moarte mă afund!

Iar acum, tu, credinciosule, ar trebui să povesteşti
restul.  În  momentul  în  care  ai  crezut,  povara  s-a
rostogolit de pe umerii tăi, iar tu ai devenit uşor ca aerul.
În loc de întuneric ai primit lumina; şi în loc de hainele

59 1 Ioan, 1:7
60 1 Timotei, 1:15
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grele  ale  robiei  ai  primit  roba  slavei.  Cine  ar  putea
descrie bucuria ta, începând din acel moment? Ai început
să cânţi pe pământ imnuri din Ceruri, şi în sufletul tău
cuprins de pace ai anticipat eternul Sabat al celui care a
fost  răscumpărat.  Fiindcă  ai  crezut,  ai  intrat  în  odihna
aceasta.61 Da! Spune întregii  lumi că toţi  cei  care cred
prin  moartea  lui  Isus  sunt  socotiţi  neprihăniţi  de  toate
lucrurile de care nu au putut fi eliberaţi de faptele legii.
Spune şi Cerului că nimeni nu poate să-i învinuiască cu
nimic pe aleşii lui Dumnezeu. Spune întregului Pământ
că  răscumpăraţii  lui  Dumnezeu  sunt  eliberaţi  de  orice
păcat în ochii lui Iehovah. Şi lasă să se ştie şi în iad că
aleşii lui Dumnezeu nu vor ajunge niciodată acolo deoa-
rece Cristos a murit pentru ei, şi cine-i mai poate astfel
condamna? Trec însă mai departe acum, grăbindu-mă să
ajung la acest ultim punct care e mai dulce decât toate.
Isus  Cristos,  ne spune textul  nostru,  a venit  în  această
lume „să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”.

V. Măreţia Răscumpărării înfăptuite de Cristos,
poate  fi  măsurată  PRIVIND  LA  MĂRIMEA
SCOPULUI EI

Sunt nevoit să revin la acest punct controversat. Ni
se spune adesea (mă refer acum la aceia dintre noi, cărora
oamenii ne-au dat porecla de calvinişti – şi nu ne simţim
prea ruşinaţi de asta; noi credem de altfel despre Calvin
că a cunoscut mai multe despre Evanghelie decât aproape
orice alt om neinspirat62 care a trăit vreodată). Nouă ni se

61 Evrei, 4:3
62 Neinspirat în comparaţie cu autorii Scripturilor - n. ed.
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spune  adesea  că  limităm  răscumpărarea  lui  Cristos,
deoarece afirmăm că Cristos nu a făcut ispăşire pentru
toţi  oamenii,  altfel,  toţi  ar  fi  mântuiţi.  Replica  noastră
însă  la  această  acuză  este  că  nu  noi  o  limităm,  ci,
dimpotrivă, opozanţii noştri. Arminienii afirmă că Cristos
a  murit  pentru  toţi  oamenii.  Întreabă-i  însă  ce  vor  să
spună prin aceasta. A murit Cristos pentru a face astfel
sigură  mântuirea  tuturor  oamenilor?  Ei  vor  răspunde:
„Nu,  cu  siguranţă,  nu.”  Sunt  obligaţi  să  admită  lucrul
acesta  dacă  sunt  consecvenţi.  Ei  spun,  „Nu;  Cristos  a
murit ca orice om să fie mântuit,  dacă” – iar mai apoi
urmează  anumite  lucruri  care  condiţionează  mântuirea.
Noi spunem atunci, întorcându-ne la afirmaţia făcută mai
sus, şi anume: „Cristos nu a murit astfel încât să asigure
fără umbră de îndoială mântuirea tuturor, nu-i aşa?” Iar
voi veţi răspunde „Aşa este”; sunteţi obligaţi să daţi acest
răspuns, deoarece voi credeţi că omul poate, chiar după
ce a fost  iertat,  să cadă din har,  iar  mai apoi să piară.
Acum, cine sunt aceia care limitează moartea lui Cristos?
Oh, voi! Voi sunteţi cei care afirmaţi că Cristos n-a murit
pentru a asigura în mod infailibil mântuirea nimănui. Ne
cerem iertare dacă, atunci când suntem acuzaţi de voi că
limităm  moartea  lui  Cristos,  noi  vom  răspunde:  „Nu,
dragul meu domn, tu faci lucrul acesta.” Noi afirmăm că
Cristos, prin moartea Sa, a asigurat în mod infailibil şi
pentru totdeauna mântuirea unei mulţimi atât de mari de
oameni încât nici un om nu o poate număra, şi care, prin
moartea  lui  Cristos,  nu  doar  că  pot  fi  salvaţi,  ci  sunt
salvaţi, trebuie să fie salvaţi şi nu pot cu nici un chip să
fie pândiţi de riscul de a deveni altceva, decât mântuiţi.”
Poţi rămâne la ispăşirea ta, şi chiar să ţi-o păstrezi. Noi
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niciodată nu vom renunţa la a noastră pentru a ta.
Acum, iubiţii mei, când auziţi pe cineva râzând şi

ridiculizând  ispăşirea  limitată,  îi  puteţi  spune  urmă-
toarele: Ispăşirea generală se aseamănă mult cu un pod
mare şi lat, construit doar până la jumătate; nu trece peste
întreg torentul;  este  de ajutor doar  pentru jumătate  din
drum; şi  în mod practic nu asigură mântuirea nimănui.
Acum, cât despre mine, mai degrabă prefer a-mi aşeza
piciorul pe un pod la fel de îngust ca cel din Hungerford,
dar care, însă, traversează râul, decât să merg pe un pod
care  ar  fi  cât  întreg  pământul,  dar  care  nu  traversează
întreg torentul.

Mi se spune că este de datoria mea să afirm că toţi
oamenii  au  fost  răscumpăraţi,  şi  mi  se  mai  spune  că
există şi o dovadă scripturală pentru aceasta:  „care S-a
dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi:
faptul  acesta  trebuia  adeverit  la  vremea  cuvenită.”63

Acum, acesta  pare a fi,  un argument  foarte,  foarte  pu-
ternic de partea opozanţilor noştri, însă vă invit să privim
la  următoarele  pasaje:  „Fariseii  au  zis,  deci,  între  ei:
,Vedeţi că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se duce după
El!’”64 A mers  întreaga  lume după El?  „Locuitorii  din
Ierusalim,  din  toată  Iudea  şi  din  toate  împrejurimile
Iordanului,  au  început  să  iasă  la  el  şi,  mărturisindu-şi
păcatele,  erau botezaţi  de el  în  râul  Iordan.”65 Au fost,
însă,  întreg  Ierusalimul  şi  toată  Iudeea  botezate  în
Iordan?  „Voi,  copilaşilor,  sunteţi  din  Dumnezeu...”,  iar
apoi  citim „Ştim că  suntem din  Dumnezeu şi  că  toată
lumea  zace  în  cel  rău”;66 „toată  lumea”  înseamnă  aici
63 1 Timotei, 2:6
64 Ioan, 12:19
65 Matei, 3:5, 6
66 1 Ioan, 4:4 şi 1 Ioan, 5:19
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fiecare om? Dacă este aşa, cum înţelegem că unii sunt
„din Dumnezeu”? Aceste două expresii: „lumea” şi „toţi”
sunt folosite în Scriptură ca având 7–8 înţelesuri diferite;
şi  în foarte puţine cazuri  acest  „toţi”  se referă la toate
persoanele existente, cuprinzând fiecare individ în parte.
Aceste expresii sunt de obicei folosite pentru a descrie
faptul că Cristos a răscumpărat oameni de toate felurile –
unii Evrei, alţii Neamuri, unii bogaţi, alţii săraci, şi nu şi-
a restrâns răscumpărarea doar la Iudei sau la Neamuri.

Părăsind însă această controversă, voi răspunde în
cele  ce  urmează  la  o  întrebare,  şi  anume:  „Spune-ne
atunci, domnule, pentru cine a murit Cristos?” Răspunde-
mi la câteva întrebări, iar eu îţi voi spune dacă El a murit
şi pentru tine. Doreşti să ai un Salvator? Simţi tu că ai
nevoie  de  un  Salvator?  Ai  fost  tu  înştiinţat  în  această
dimineaţă de păcatul tău? Te-a învăţat Duhul Sfânt că eşti
pierdut? Dacă da, atunci Cristos a murit pentru tine şi vei
fi mântuit. Ai fost tu făcut conştient în această dimineaţă
că nu ai nicio speranţă în lumea aceasta decât pe Cristos?
Simţi tu că prin propriile-ţi puteri nu poţi oferi o jertfă de
ispăşire  care  să  satisfacă  dreptatea  lui  Dumnezeu?  Ai
renunţat tu la toată încrederea în tine însuţi? Şi poţi tu
spune, stând pe genunchi plecat: „Doamne, salvează-mă,
sau voi pieri?” Dacă da, Cristos a murit pentru tine.

Iar dacă spui în dimineaţa aceasta, „Eu sunt tot atât
de bun, pe cât ar trebui, eu pot ajunge în cer prin fapte
bune”, atunci adu-ţi aminte din Scriptură, de cuvintele lui
Isus:  „Eu  am  venit  să  chem  la  pocăinţă  nu  pe  cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”67 Atât timp cât tu te afli în
această  stare,  n-am  nici  o  ispăşire  despre  care  să-ţi
vorbesc. Dar dacă în această dimineaţă te simţi vinovat şi

67 Marcu, 2:17
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nenorocit, conştient fiind de vina ta, şi eşti gata a-L lua
pe Cristos să-ţi fie unic Salvator, nu-ţi voi spune doar că
s-ar putea să fii mântuit, ci te asigur că vei fi cu siguranţă
mântuit. Atunci când eşti dezgolit de tot ceea ce ai dar
nădăjduieşti în Cristos, în clipa când eşti pregătit să vii cu
mâinile goale, luându-L pe Cristos să-ţi fie totul, iar tu
însuţi să nu însemni nimic, atunci poţi privi la Cristos şi
poţi spune: „Tu, iubit Miel însângerat al lui Dumnezeu,
Tu ai  îndurat durerea pentru mine,  prin rănile Tale am
fost  tămăduit,  şi-n  suferinţa  Ta,  iertare  am primit.”  Şi
apoi  ce pace în  minte vei  avea,  fiindcă dacă Cristos a
murit  pentru  tine,  nu  poţi  fi  pierdut.  Dumnezeu nu va
pedepsi de două ori pentru un păcat. Dacă Dumnezeu L-a
pedepsit  pe  Cristos  pentru  păcatele  tale,  El  nu  te  va
pedepsi pe tine niciodată. „Plata, dreptatea lui Dumnezeu
n-o poate cere din mâna sângerândă a garantului, iar mai
apoi din mâna mea.” Putem astăzi, crezând în Cristos, să
ne  prezentăm înaintea  tronului  lui  Dumnezeu,  să  stăm
acolo, iar dacă suntem întrebaţi: „Sunteţi voi vinovaţi?”
noi  răspundem:  „Da,  suntem  vinovaţi.”  Dar,  dacă
întrebarea spune: „Ce aveţi voi de spus, de ce n-aţi fi şi
voi pedepsiţi pentru a voastră vină?” noi putem răspunde:
„Măreţ  Dumnezeu,  dreptatea  Ta  şi  dragostea  Ta,  sunt
amândouă pentru noi garanţii că nu ne vei pedepsi pentru
păcat;  nu  a  fost  pedepsit  Cristos  pentru  păcat  în  locul
nostru? Şi cum ai mai putea fi drept, cum ai mai putea fi
Dumnezeu, dacă L-ai pedepsi pe Cristos ca substitut, iar
mai apoi pe om?”

Singura ta întrebare este:  „A murit  Cristos pentru
mine?” Iar singurul răspuns pe care noi ţi-l putem oferi e
acesta:  „O,  adevărat  şi  cu  totul  vrednic  de  primit  este
cuvântul,  care zice: ‚Cristos Isus a venit  în lume ca să
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mântuiască pe cei păcătoşi.’”68 Poţi tu scrie numele tău
alături de cele ale păcătoşilor, dar nu al celor care admit
că  sunt  păcătoşi,  dar  nu  văd  gravitatea  păcatului,  ci
alături de cei ce îl simt, îl tânguiesc şi-l plâng, căutând
îndurare  pentru  el?  Eşti  tu  un  păcătos?  Această  stare
odată simţită, cunoscută şi mărturisită, eşti invitat acum
să crezi că Isus Cristos a murit pentru tine, pentru că eşti
un păcătos, şi de asemenea eşti îndemnat să te încrezi în
această Stâncă a veacurilor, găsind siguranţă veşnică în
Domnul Isus Cristos.

68 1 Timotei, 1:15
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Chemarea eficace

Predică rostită la  30 martie  1856, în  dimineaţa de
sabat,  la  New  Park  Street  Chapel,  Southwark,
Londra

„Isus  când  a  ajuns  la  locul  acela,  Şi-a  ridicat
ochii în sus, şi i-a zis: Zachee, dă-te jos degrabă,
căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 

Evanghelia după Luca, 19:5

Deşi credem că sunteţi în general bine instruiţi în
doctrinele Evangheliei veşnice, ne aducem mereu aminte
în  urma  discuţiilor  cu  noii  convertiţi  că  este  absolut
necesar să repetăm lecţiile anterioare, să susţinem şi să
argumentăm din nou şi din nou acele doctrine care stau la
baza religiei noastre sfinte. De aceea, prietenii noştri care
au  învăţat  cu  ani  în  urmă  marea  doctrină  a  chemării
eficace  vor  crede  că  predica  mea  simplă  în  această
dimineaţă  va  fi  pentru  cei  tineri  în  credinţă,  ca  ei  să
înţeleagă  mai  bine  acest  măreţ  început  al  lucrării  lui
Dumnezeu în inimă – chemarea eficace a oamenilor prin
Duhul Sfânt.

Mă  voi  folosi  de  întâmplarea  cu  Zacheu  ca  o
măreaţă  ilustraţie  a  doctrinei  chemării  eficace.  Vă
amintiţi întâmplarea. Zacheu a fost curios să vadă pe mi-
nunatul om, Isus Cristos, care întorcea lumea cu susul în
jos şi provoca o frământare imensă în minţile oamenilor.
Uneori noi considerăm curiozitatea a fi greşită şi spunem
că este păcat să vii la casa Domnului din acest motiv. Nu
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sunt foarte sigur că ar trebui să ne hazardăm în astfel de
afirmaţii. Motivul nu este unul păcătos, dar nici virtuos –
deşi deseori curiozitatea s-a dovedit a fi unul din cei mai
buni  aliaţi  ai  harului.  Zacheu,  mânat  de acest  motiv,  a
dorit să-l vadă pe Cristos, dar erau două piedici în calea
lui: prima a fost mulţimea mare de oameni care-l împie-
dica să ajungă în apropierea Mântuitorului; a doua, el era
atât de scund încât nu avea nici o şansă să se ridice peste
capetele mulţimii pentru a-L zări cât de puţin.

Ce a făcut el? A făcut ce fac băieţandrii – pentru că
băieţii din antichitate erau fără îndoială exact ca şi cei de
azi – s-au căţărat  în crengile copacilor ca să-l  vadă pe
Isus cum trece. Deşi era un om în vârstă, el a sărit sus şi
s-a aşezat printre copii. Aceştia erau destul de speriaţi de
încruntatul  bătrân colector  de taxe de care le  era  frică
părinţilor lor, pentru a nu-l împinge jos sau a-i face alte
şotii.  Uitaţi-vă la el.  Cu ce nelinişte priveşte în jos,  să
vadă care este Cristos – pentru că Mântuitorul nu avea
vreo înfăţişare pompoasă care să îl deosebească; nimeni
nu mergea înaintea Sa cu un toiag de argint; nu ţinea în
mână  nici  un  toiag  episcopal  de  aur;  nu  avea  haine
pontificale. De fapt, El era îmbrăcat la fel ca şi cei din
jurul Lui. Avea o haină ca a unui ţăran obişnuit, făcută
dintr-o singură bucată de sus până jos. Zacheu abia putea
să Îl deosebească. Totuşi, înainte ca el să-L vadă, Cristos
şi-a fixat privirea asupra lui şi, oprindu-se sub pom, S-a
uitat în sus şi a zis: „Zachee dă-te jos de grabă, căci astăzi
trebuie  să  rămân  în  casa  ta.”  Zacheu  coboară.  Cristos
merge la el acasă; Zacheu devine ucenicul lui Cristos şi
intră în Împărăţia cerurilor.
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1.  În  primul  rând,  chemarea  eficace  este  o
manifestare a harului lui Dumnezeu. Vă puteţi da seama
de aceasta din faptul că Zacheu era tipul de om despre
care am presupune că ar fi ultimul care să fie mântuit. El
locuia într-un oraş păcătos – Ierihon – un oraş care a fost
blestemat şi nimeni nu-şi imagina ca cineva care era din
Ierihon să fie  mântuit.  În  apropiere  de Ierihon a  căzut
omul între tâlhari – nu credem că Zacheu a fost implicat
în acel incident – dar unii,  deşi erau colectori  de taxe,
erau de asemenea hoţi. Ne-am putea aştepta mai degrabă
la convertiţi din St. Giles,69 sau din părţile rău famate ale
Londrei, din cele mai rele şi depravate hrube ale infamiei,
mai degrabă decât din Ierihonul acelor zile. Ah, fraţi ai
mei, nu contează de unde veniţi – poţi veni de pe una din
cele  mai  murdare  străzi,  dintr-una  din  cele  mai  rele
spelunci  ale  Londrei  –  dacă  harul  eficient  te  cheamă,
aceasta  este  o chemare eficace,  care nu face deosebire
între locuri. 

De asemenea, Zacheu a avut o slujbă din cale afară
de rea şi probabil că înşela oamenii pentru a se îmbogăţi.
Într-adevăr, atunci când Cristos a intrat în casa sa, exista
un murmur general  că El  a mers  să  fie  oaspetele  unui
păcătos.  Dar  fraţilor,  harul  nu face  deosebire;  nu pune
preţ pe rangul persoanelor, ci Dumnezeu cheamă pe cine
voieşte şi El l-a chemat pe cel mai rău dintre colectorii de
taxe, din cel mai rău oraş, din cea mai rea meserie. În
plus, Zacheu a fost unul dintre aceia care vor fi cel mai
puţin probabil mântuiţi, fiindcă era bogat. Este adevărat,
atât bogaţii cât şi săracii sunt bineveniţi – nici unul nu are

69 Probabil zona de la periferia oraşului unde se adunau cerşetorii şi 
oamenii străzii. N.ed.
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vreo scuză în dacă dispera datorită condiţiei sale – totuşi
este adevărat că „nu mulţi oameni mari” în felul lumii,
„nu mulţi puternici”70 sunt chemaţi, ci „Dumnezeu a ales
săracii acestei lumi – bogaţi în credinţă.”71 Dar harul nu
face nici  o deosebire aici.  Bogatul Zacheu este chemat
din copac. Vine jos şi este mântuit. 

Mă gândeam că unul din cele mai mari exemple ale
bunăvoinţei lui Dumnezeu, este acela că El se poate uita
în jos la om. Dar vă spun că a fost o mai mare bunătate
decât aceasta atunci când Cristos s-a uitat în  sus ca să-l
vadă pe Zacheu. Dumnezeu privind în jos la creaturile
sale – aceasta este milă – dar Cristos, umilindu-se pe Sine
atât  de  mult  încât  El  să  privească  în  sus  la  una  din
propriile Sale creaturi – aceasta este milă, într-adevăr!

Vai,  mulţi  dintre  voi  v-aţi  căţărat  în  copacul
propriilor voastre fapte bune şi v-aţi cocoţat pe crengile
faptelor voastre sfinte şi vă puneţi încrederea în voinţa
liberă a sărmanei creaturi, sau vă bazaţi pe vreo maximă
lumească; cu toate acestea, Cristos se uită în sus chiar şi
la păcătoşii aroganţi şi-i cheamă să coboare. „Dă-te jos”,
spune  El,  „astăzi  trebuie  să  rămân  în  casa  ta.”  Dacă
Zacheu ar fi fost un om smerit, aşezându-se la marginea
drumului sau la picioarele lui Cristos, noi am fi admirat
atunci mila lui Cristos; dar aici el este înălţat, iar Cristos
priveşte în sus spre el şi-l pofteşte să coboare.

2. Apoi, aceasta a fost o chemare personală. În pom
erau  băieţi  la  fel  ca  şi  Zacheu,  dar  nu  a  fost  nici  o
greşeală  în  ce  priveşte  persoana  chemată.  Chemarea  a
fost „Zachee,  dă-te jos de grabă.” Sunt şi  alte chemări
70 Întâia epistolă a lui Pavel către corinteni, 1:26
71 Epistola lui Iacov, 2:5

93



menţionate în Scriptură. Despre acestea se spune, „Mulţi
sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”72 Acum, aceasta nu
este  chemarea  eficace avută în  vedere de  apostol  când
spune,  „pe  aceia  pe  care  i-a  chemat,  i-a  şi  socotit
neprihăniţi.”73 Da, există o chemare generală, pe care cei
mai mulţi, ba chiar toţi oamenii o resping, dacă nu este
urmată de chemarea personală, individuală, care ne face
creştini. Voi îmi sunteţi martori că o chemare personală
v-a adus la Salvatorul vostru. Prin vreo predică v-aţi dat
seama  că  sunteţi  fără  îndoială  persoana  vizată.  Textul
poate a fost „Tu eşti Dumnezeu care mă vede.”74 Şi poate
că  predicatorul  accentua  cuvântul  „mă”  aşa  încât  te
gândeai că ochiul lui Dumnezeu este fixat asupra ta; şi,
înainte să se sfârşească predica, în gând Îl şi vedeai pe
Dumnezeu deschizând cărţile pentru a te condamna; iar
inima îţi şoptea „Poate cineva să stea într-un loc ascuns
fără să-l  văd Eu? zice Domnul.”75 Puteai  fi  cocoţat  pe
fereastră  sau  înghesuit  pe  culoar  –  dar  ai  avut  o
convingere solemnă că acea predică a fost rostită pentru
tine  şi  nu  pentru  altcineva.  Dumnezeu  nu  îşi  cheamă
poporul Său cu grămada, ci unul câte unul. 

„Isus  i-a  zis:  ‚Marie!’ Ea  s-a  întors,  şi  i-a  zis  în
evreieşte:  ‚Rabuni!’  adică:  ‚Învăţătorule!’”76 Isus  i-a
văzut pe Petru şi Ioan care pescuiau pe lac şi le-a zis:
„Veniţi după Mine.” El l-a văzut pe Matei stând la masa
sa de contabil şi i-a zis: „Ridică-te şi vino după Mine”;77

şi Matei a făcut aşa. Când Duhul Sfânt vine în casa unui

72 Matei, 22:14
73 Romani, 8:30
74 Geneza, 16:13
75 Ieremia, 23:24
76 Ioan, 20:16
77 Matei, 4:19 şi 9:9
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om,  săgeata  lui  Dumnezeu  îi  străpunge  inima  –  nu  îi
zgârie  doar  coiful  sau îi  lasă vreo urmă pe  armură,  ci
pătrunde printre încheieturile armurii, intrând în măduva
sufletului.  Aţi  resimţit,  dragi  prieteni,  acea  chemare
personală? Vă aduceţi aminte de vocea care vă spunea,
„Ridică-te, El te cheamă.”78 Poţi tu privi înapoi spre clipa
în care ai spus „Domnul meu, Dumnezeul meu”79 – când
ştiai că Duhul se lupta cu tine şi când ai spus „Doamne,
vin la Tine pentru că ştiu că Tu mă chemi”?  Eu  vă pot
chema pe voi toţi o veşnicie, dar dacă Dumnezeu cheamă
pe cineva, atunci acea chemare va fi mai eficientă decât
chemarea mea generală adresată mulţimilor.

3.  Chemarea  eficace  este  o  chemare  urgentă.
„Zachee, dă-te jos degrabă.” Păcătosul, când este chemat
de un slujitor  obişnuit,  răspunde „mâine”.  El  ascultă  o
predică  şi  spune „Mă voi  întoarce  la  Dumnezeu şi  eu
cândva.” Lacrimile îi curg pe obraz, dar ele sunt şterse
îndată.  Poate  apare  şi  ceva  bunătate,  dar  ca  norul  de
dimineaţă, aceasta este împrăştiată de soarele ispitei. El
spune „Din acest moment făgăduiesc să mă schimb. Încă
o dată numai mă voi complace în păcatul meu favorit şi
după aceea voi renunţa la poftele mele şi mă voi hotărî
pentru Dumnezeu.” Of, dar aceasta este doar chemarea
unui slujitor şi nu este bună de nimic.  Iadul, se spune,
este  pavat  cu  intenţii  bune.  Aceste  intenţii  bune  iau
naştere prin chemarea generală.

Drumul  spre  pierzanie  este  presărat  peste  tot  cu
ramurile copacilor în care s-au urcat oamenii, pentru că ei
aruncă ramurile, dar ei înşişi nu coboară. Paiele aşezate la
78 Marcu,10:49
79 Ioan, 20:28
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uşa unui bolnav fac ca roţile să nu scârţăie aşa de tare.
Deci,  sunt  unii  care  îşi  aştern  calea  cu  promisiuni  de
pocăinţă şi aşa se duc mult mai uşor şi mai silenţios în jos
spre pieire. Dar chemarea lui Dumnezeu nu este pentru
mâine.  „Astăzi, dacă auziţi  glasul  Lui,  nu vă împietriţi
inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
unde  părinţii  voştri  M-au  ispitit  şi  M-au  pus  la
încercare...”80 Harul  lui  Dumnezeu întotdeauna vine cu
repeziciune  – şi  dacă tu  eşti  tras  de Dumnezeu,  tu  vei
alerga  după  Dumnezeu  şi  nu  vei  discuta  de  amânări.
Mâine nu se află înscris în almanahul timpului. Mâine se
găseşte doar în calendarul lui Satan şi nicăieri altundeva.
Mâine este o stâncă albită de oasele marinarilor care s-au
izbit de ea.  Mâine este lumina jefuitorului, strălucind la
ţărm, ademenind sărmanele corăbii spre pierzare.  Mâine
este graalul prostului care se află la capătul curcubeului,
dar  pe  care  nimeni  nu  l-a  găsit.  Mâine este  insula
plutitoare Loch Lomond, care niciodată nu a fost văzută.
Mâine este un vis.  Mâine este o înşelăciune. Mâine, da,
mâine  se  poate  să  deschizi  ochii  în  iad,  fiind  în  chin.
Ceasul  de  acolo  spune  „azi”;  totul  strigă  „astăzi”.  Şi
Duhul  Sfânt  care  încuviinţează  aceste  lucruri  spune:
„Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile...”
Păcătoşilor,  sunteţi  voi  dispuşi  să-l  căutaţi  pe
Mântuitorul? Rostiţi voi acum o rugăciune? Spuneţi voi:
„Acum  sau  niciodată!  Trebuie  să  fiu  mântuit  acum?”
Dacă da, atunci eu nădăjduiesc că aceasta este o chemare
eficace,  fiindcă  Cristos,  când  cheamă  eficace,  spune:
„Zachee, dă-te jos de grabă.”

80 Evrei, 3:7-9

96



4.  Chemarea  eficace  este  o  chemare  umilitoare.
„Zachee,  dă-te  jos.” De multe ori  câte  un predicator îi
chema pe oameni la pocăinţă cu o chemare care îi făcea
mândri, înălţându-i în proprii lor ochi, făcându-i să zică:
„Mă pot întoarce la Dumnezeu oricând vreau eu. Pot să
fac  asta  şi  fără  influenţa  Duhului  Sfânt.”  Ei  au  fost
chemaţi  spre  înălţare şi  nu  spre  coborâre.  Dumnezeu
întotdeauna smereşte pe păcătos. Să nu îmi amintesc eu
când mi-a spus Dumnezeu să cobor? Unul din primii paşi
pe care a trebuit să-i fac a fost să mă dau jos din faptele
mele bune. Şi, ah, ce cădere a fost asta! „Te-am smuls din
faptele  tale  bune,  acum  te  voi  smulge  din  propria-ţi
suficienţă de sine.” Am mai căzut încă o dată,  şi eram
sigur  că  am  ajuns  jos  de  tot,  dar  Cristos  mi-a  zis:
„Coboară!” Şi El a făcut să cobor până într-un punct în
care încă mă simţeam vrednic de a fi mântuit. „Coboară,
domnule! Mai coboară, încă.” Şi am tot coborât până ce a
trebuit,  disperat,  să  dau  drumul  fiecărei  crengi  a
copacului speranţelor mele. Atunci am spus: „Nu mai pot
să fac nimic. Sunt ruinat.” Apele îmi treceau peste cap şi
am fost lăsat fară lumina zilei astfel  că mă vedeam pe
mine ca străin de adunarea lui Israel. „Coboară şi mai jos,
încă mai jos, domnule! Tu încă eşti prea mândru pentru a
fi mântuit.” Atunci am fost coborât până la pământ ca să-
mi  văd  depravarea,  răutatea,  ticăloşia.  „Coboară”,  îţi
spune Dumnezeu atunci când vrea să te salveze. Acum,
păcătoşi mândri, nu vă este de nici un folos să fiţi mândri,
să faceţi pe grozavii în copaci; Cristos vrea să coborâţi.
Oh, tu care locuieşti cu vulturii pe stânca abruptă, tu vei
coborî din înălţimea ta; tu vei coborî prin har, sau vei fi
coborât cu mânie într-o zi. El „coboară pe cei mari din
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locul lor şi înalţă pe cei smeriţi şi umili.”

5.  Chemarea  eficace  este  o  chemare  iubitoare.
„Astăzi trebuie să rămân în casa ta.” Vă puteţi uşor ima-
gina  cum  s-au  schimbat  la  faţă  cei  din  mulţime!  Ei
gândeau că Cristos este cel mai bun şi mai sfânt om şi
erau gata să-L facă rege. Dar El a zis: „Astăzi trebuie să
rămân în casa ta.” Era acolo un evreu sărac care a fost în
casa lui Zacheu; el „a stat pe covor”, după cum se spune
la sat când eşti adus înaintea justiţiei, şi îşi amintea ce fel
de casă era aceasta. El îşi amintea cum a fost dus acolo şi
concepţia sa despre acel  loc se asemăna cu cea a unei
muşte despre plasa păianjenului după ce scapă de acolo.
Era  acolo  altul  care  a  fost  deposedat  de aproape toate
proprietăţile sale – ideea pe care o avea despre a merge în
casa lui Zacheu era similară cu intrarea în bârlogul leilor.
„Cum”,  au spus  ei,  „poate  să  meargă  un astfel  de om
sfânt într-un asemenea bârlog, unde săracii şi nenorociţii
de noi am fost trataţi aspru şi jefuiţi? A fost destul de rău
pentru Isus să vorbească cu el la copac, dar însăşi ideea
de a merge în casa lui…! Toţi murmurau la faptul că El
urma „să fie oaspetele unui  om păcătos.”81 Ei  bine,  eu
ştiu  cam ce  au  gândit  unii  ucenici,  ei  credeau că  este
foarte imprudent – Îi poate leza caracterul şi poate ofensa
poporul. Ei gândeau că trebuia să-l întâlnească pe acest
om noaptea, la fel ca pe Nicodim şi să-i ofere o audienţă
atunci când nimeni nu Îl vede; dar a recunoaşte public un
astfel de om era cel mai imprudent act pe care El l-ar fi
putut comite.

De  ce  a  acţionat  Cristos  într-un  asemenea  mod?

81 Luca, 19:7
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Deoarece  voia  să  îl  cheme  pe  Zacheu  cu  o  chemare
iubitoare.  „Eu nu vin să stau la  tine în  prag,  sau să-ţi
privesc  prin  fereastră,  ci  vin  înlăuntrul  casei  tale  –
aceeaşi casă unde plânsul văduvelor ţi-a ajuns la ureche
fără să îl iei în seamă. Eu vin în salonul tău, unde plânsul
orfanilor  nu ţi-a  mişcat  niciodată  inima.  Eu vin  acolo,
unde tu, ca un leu flămând, ţi-ai devorat prada. Eu vin
acolo, unde tu ţi-ai înnegrit casa, făcând-o infamă. Eu vin
în locul de unde strigătul s-a înălţat până la cer, stors de
pe buzele acelora pe care tu i-ai asuprit. Eu vin în casa ta
şi-ţi  dau  o  binecuvântare.”  Ah,  câtă  dragoste  a  arătat!
Sărmane păcătos, Stăpânul meu este un Stăpân plin de
afecţiune. El va veni în casa ta. Cel fel de casă ai tu? O
casă pe care ai făcut-o mizerabilă prin beţia ta – o casă pe
care  ai  pângărit-o  cu  necurăţia  ta  –  o  casă  pe  care  ai
spurcat-o cu  blestemele  şi  înjurăturile  tale  –  o  casă  în
care practici o meserie rea, de care ai fi bucuros să scapi?
Cristos spune: „Voi veni în casa ta.” Şi ştiu câteva case
care erau înainte bârloguri ale păcatului şi în care acum
Cristos vine în fiecare dimineaţă; soţul şi soţia care odată
erau învrăjbiţi şi se încăierau, acum îţi pleacă genunchii
împreună în rugăciune. Cristos vine acolo la prânz, când
muncitorul  se  întoarce acasă pentru a  mânca.  Unii  din
ascultătorii mei pot rareori să meargă acasă o oră pentru a
servi  prânzul,  dar  întotdeauna  îşi  fac  timp  pentru
rugăciune şi citirea Scripturilor. Cristos vine la ei. Acolo
unde pereţii erau umpluţi cu cântece senzuale şi imagini
triviale,  acum  este  un  almanah  creştin  într-un  loc,  o
Biblie  pe  scrin;  şi  deşi  locuiesc  într-o singură  cameră,
dacă un înger ar veni acolo şi Dumnezeu ar zice „Ce ai
văzut în acea casă?” el ar putea spune: „Am văzut mobilă
bună, pentru că acolo este o Biblie, ici-acolo câte o carte
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religioasă, imaginile murdare sunt date jos şi arse; acum
nu mai sunt cărţi de joc în şifonierul omului; Cristos a
venit în casa sa. Oh, ce binecuvântare că noi putem avea
un  Dumnezeu  al  casei  noastre,  la  fel  ca  romanii!
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al casei. El vine să
locuiască cu poporul Său! El iubeşte corturile lui Iacov.

Acum, sărmane păcătos zdrenţăros, care locuieşti în
cele mai murdare spelunci ale Londrei, dacă eşti cumva
aici, Isus îţi spune: „Zachee, dă-te jos degrabă căci astăzi
trebuie să rămân în casa ta.”

6. Chemarea eficace nu este doar una iubitoare, ci
este o chemare care rămâne. „Astăzi trebuie să rămân în
casa ta.” O chemare generală sună cam aşa: „Astăzi voi
intra la tine în casă pe o uşă şi voi ieşi pe alta.” Chemarea
adresată  tuturor  oamenilor  prin  Evanghelie  este  o  che-
mare care acţionează asupra lor doar pentru un timp şi
după aceea se stinge;  dar  chemarea mântuitoare este  o
chemare care  rămâne. Când Cristos vorbeşte El nu zice
doar: „Grăbeşte-te, Zacheu şi coboară, pentru că Eu doar
vreau să arunc o privire în casa ta.” Nu. El zice: „Trebuie
să rămân în casa ta. Eu vin să stau să mănânc şi să beau
cu tine. Eu vin să cinez cu tine. Astăzi, trebuie să rămân
în casa ta.” 

„Ah”,  spune  cineva,  „nu aveţi  idee,  domnule,  de
câte  ori  am fost  cercetat.  Adeseori  am fost  convins  în
mod solemn şi am crezut că sunt mântuit cu adevărat, dar
toate acestea s-au dus; asemeni unui vis, când se trezeşte
cineva, tot ce a visat dispare, la fel a fost şi cu mine.” Oh,
sărmane  suflet,  nu  dispera.  Simţi  lupta  harului  atot-
puternic în inima ta îndemnându-te să te pocăieşti astăzi?
Dacă da, aceasta va fi o chemare care rămâne. Dacă Isus
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este Acela care lucrează în sufletul tău,  El va veni,  va
zăbovi în inima ta şi te va consacra pentru Sine pentru
veşnicie. El spune: „Voi veni şi voi locui cu tine pentru
veşnicie. Eu voi veni şi voi spune:

Aici eu mă voi aşeza să mă odihnesc
Şi nu voi mai pleca
Nu voi mai fi străin sau oaspe
Ci stăpânul acestei case.

„Ah”,  vei  spune,  „aceasta  doresc.  Eu  vreau  o
chemare care rămâne, ceva care să dăinuie. Eu nu vreau
o religie  care  să  se  decoloreze,  ci  una  a  cărei  culoare
rămâne.” Ei bine, cu o astfel de chemare cheamă Cristos.
Slujitorii Lui nu o pot da; dar când Cristos vorbeşte, El
vorbeşte cu putere şi spune: „Zachee, dă-te jos de grabă
căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 

7. Există un lucru pe care nu îl pot uita, şi anume că
aceasta a fost  o chemare  necesară.  Doar recitiţi  textul.
„Zachee dă-te jos de grabă, căci astăzi  trebuie să rămân
în casa ta.” Nu era ceva ce El ar fi putut să facă sau să nu
facă – a fost o chemare necesară. Mântuirea unui păcătos
este  la  fel  de  necesară  pentru  Dumnezeu  precum
împlinirea  legământului  potrivit  căruia  ploaia  niciodată
nu va mai îneca pământul. Mântuirea fiecărui copil al lui
Dumnezeu răscumpărat prin sânge este un lucru necesar
din  trei  motive:  este  necesar  pentru  că  este  scopul lui
Dumnezeu;  este  necesar  deoarece  este  achiziţia lui
Cristos; este necesar fiindcă este promisă de Dumnezeu.
Este necesar pentru copilul lui Dumnezeu să fie mântuit.
Unii teologi gândesc că este foarte greşit să accentuezi
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cuvântul „trebuie”, în special în pasajul unde se spune:
„El trebuia să treacă prin Samaria.” „Păi”, spun ei,  „El
trebuia  să  treacă  prin  Samaria  deoarece  nu  era  un  alt
drum pe care ar fi putut merge, de aceea el a fost obligat
să meargă  pe acel  drum.”  Da,  domnilor,  fără  îndoială,
răspundem noi. Dar poate că acolo a mai existat şi un alt
drum. Providenţa a făcut în aşa fel încât El a trebuit să
treacă prin Samaria şi Samaria trebuia să se afle pe ruta
pe care El ales-o. Aşa că tot v-am prins. „El  trebuia să
treacă prin Samaria.” Providenţa l-a direcţionat pe om să
construiască  Samaria  chiar  pe  acea  rută  şi  harul  l-a
constrâns pe Mântuitorul să meargă în acea direcţie. Nu a
spus,  „Zachee,  dă-te jos, pentru că  aş putea rămâne în
casa ta”, ci „trebuie”. Mântuitorul a simţit o constrângere
puternică. La fel cum este necesar ca omul să moară, ca
soarele  să ne lumineze ziua iar  luna noaptea,  la fel  de
necesar  este  ca  fiecare  copil  al  lui  Dumnezeu
răscumpărat prin sânge să fie mântuit. 

„Astăzi trebuie să rămân în casa ta.” Şi, ah, când
Domnul ajunge aici, la faptul că El trebuie să vină şi are
să vină, ce mare este acest lucru pentru sărmanul păcătos.
Uneori ne întrebăm, „Să Îl las să intre? Este un străin la
uşă. El bate chiar acum – El a mai încercat şi înainte – Îl
voi lăsa să intre?” Dar de data aceasta sună astfel: „Eu
trebuie să rămân în casa ta.” Nu a existat nici o bătaie în
uşă, ci o izbitură a prefăcut uşa în atomi! Şi El a intrat
înăuntru – Eu trebuie să rămân, Eu voi rămâne, Eu vreau
să  rămân  –  Nu-mi  pasă  că  protestezi,  considerându-te
ticălos şi necredincios. Eu trebuie, Eu vreau – Eu trebuie
să rămân în casa ta.”

„Oh”,  poate  spune  cineva,  „Eu  nu  cred  că
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Dumnezeu mă va face vreodată să cred aşa cum crezi tu,
sau să devin vreodată creştin.” Ah, dar dacă El va spune
doar „Astăzi trebuie să rămân în casa ta” atunci nu va fi
nici un pic de împotrivire din partea ta. Sunt unii dintre
dumneavoastră care batjocoresc tocmai ideea de a fi un
Metodist  ipocrit  –  „Ce,  domnule?  Presupuneţi  că  voi
deveni unul din oamenii dumneavoastră religioşi?” Nu,
prietene,  eu nu  presupun aceasta  – eu ştiu  sigur.  Dacă
Dumnezeu zice, „Eu trebuie” atunci nu este nimic care
să-I stea împotrivă. Să spună numai „trebuie” şi aşa va fi.

Vă voi  spune o istorioară care dovedeşte aceasta.
„Un  tată  voia  să-şi  trimită  fiul  la  colegiu,  dar  ştiind
despre influenţa la care acesta va fi expus, era profund
îngrijorat  şi  neliniştit  din  cauza  bunăstării  eterne  şi
spirituale a fiului său favorit. Temându-se ca nu cumva
învăţăturile credinţei creştine, pe care el s-a străduit să i
le întipărească în minte, să fie brutal asaltate, dar încre-
zându-se  în  eficacitatea  acelui  Cuvânt  care  este  viu  şi
lucrător, el a achiziţionat, fără ştirea fiului său, o elegantă
copie a Bibliei şi a aşezat-o pe fundul cufărului său. 

Tânărul  a  intrat  la  colegiu.  Curând,  restricţiile
educaţiei sale pioase au dispărut, iar el înainta din specu-
laţie  în  îndoială  şi  din  îndoială  în  negarea  realităţii
religiei. După ce a devenit, conform propriilor sale esti-
mări, mai înţelept decât tatăl său, el a descoperit într-o zi,
în vreme ce cotrobăia prin cufăr, cu o mare surpriză şi in-
dignare, comoara sacră. El a scos-o, şi gândindu-se ce să
facă cu ea, a hotărât că aceasta poate fi folosită ca hârtie
de şters briciul atunci când se bărbierea. De fiecare dată
când se bărbierea, rupea câte o foaie sau două din Cartea
Sfântă, până când jumătate din carte a fost distrusă.

Dar pe când comitea acest sacrilegiu asupra Cărţii
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Sfinte,  ochii  lui  întâlneau  când  şi  când  un  pasaj  care
mergea ca o săgeată în inima lui. După un timp, el a auzit
o predică ce i-a dezvăluit propriul său caracter şi expu-
nerea sa la  mânia lui  Dumnezeu.  Aceasta  i-a ţintuit  în
minte imaginea ultimei file rupte din binecuvântata, deşi
insultata carte. De ar fi avut toate lumile la dispoziţie, ar
fi  renunţat  bucuros  la  toate  de l-ar fi  ajutat  să desfacă
ceea ce a făcut. După o vreme el a găsit iertarea la Cruce.
Foile rupte ale cărţii au adus vindecare sufletului său –
pentru  că  l-au  condus  să  se  încreadă  în  mila  lui
Dumnezeu,  care  este  suficientă  pentru  cel  mai  mare
păcătos.”

Vă spun că nu există nici un ticălos care să umble
străzile şi să spurce aerul cu blasfemiile sale, nu există
nici o fiinţă abandonată în aşa fel încât să fie aproape la
fel de rea ca Satan însuşi, care, dacă este fiu al vieţii, să
nu se afle în graniţele milei. Şi dacă Dumnezeu spune:
„Astăzi trebuie să rămân în casa ta”, El fără îndoială va
face aşa.

Simţi,  dragul  meu ascultător,  chiar acum, ceva în
mintea  ta  care  pare  să-ţi  spună  că  te-ai  împotrivit
Evangheliei  de multă vreme, dar că astăzi nu mai  poţi
rezista? Simţi că o mână puternică te-a prins şi auzi tu o
voce zicând: „Păcătosule, Eu trebuie să rămân în casa ta.
Tu  adeseori  M-ai  batjocorit,  adesea  M-ai  luat  în  râs,
adesea  ai  scuipat  în  faţă  îndurarea  Mea,  adesea  M-ai
hulit, dar păcătosule, Eu trebuie să rămân în casa ta. Tu
ieri ai trântit uşa în faţa misionarului; ai ars broşura, l-ai
batjocorit pe predicator, ai înjurat casa lui Dumnezeu, ai
încălcat  ziua duminicii  –  dar păcătosule,  Eu trebuie să
rămân în casa ta şi voi rămâne!”

„Ce, Doamne”, zici tu, „să rămâi la mine în casă?
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Dar este plină de nelegiuire! Să rămâi în casa mea! Dar
nu este  un scaun sau o  masă  din  ea  care  să  nu  strige
împotriva  mea!  Să rămâi în  casa  mea!  Dar  grinzile  şi
bârnele şi pardoseala toate se vor ridica şi-Ţi vor spune
că eu nu sunt vrednic să-Ţi sărut  marginea hainei.  Ce,
Doamne,  să  rămâi  la  mine  acasă?”  „Da,”  spune  El,
„Trebuie să rămân. Este absolut necesar, dragostea Mea
mă  constrânge  ori  că  vrei  să  mă  laşi  ori  nu,  Eu  sunt
hotărât să te fac să vrei şi tu Mă vei lăsa înăuntru. ”

Nu te  surprinde oare faptul că Cristos nu doar te
cheamă să vii la El, dar se invită pe Sine la masa ta, şi
mai  mult,  când  vrei  să  îl  îndepărtezi,  El  spune  cu
bunătate, „Eu trebuie, Eu voi intra la tine.” Gândeşte-te
numai la Cristos căutând un păcătos, strigând după un pă-
cătos, implorând un păcătos să-L lase să fie salvat de El –
şi aceasta este tocmai ceea ce face Isus pentru aleşii Săi.

Păcătosul  fuge  de  El,  dar  harul  îl  urmăreşte  şi-i
spune:  „Păcătosule,  vino  la  Cristos.”  Şi  dacă  inimile
noastre sunt închise, Cristos îşi pune mâna în acea uşă şi
dacă noi  nu ne ridicăm, ci  îl  respingem cu răceală,  El
spune,  „Eu  trebuie,  Eu  voi  veni  înăuntru.”  El  plânge
pentru noi până când lacrimile Sale ne vor birui. El ne
strigă, până când strigătul Său va învinge, iar în ceasul
Său bine  hotărât,  El  intră  în  inima  noastră  şi  va  locui
acolo. „Eu trebuie să rămân în casa ta”, a spus Isus.

8. Şi acum, în ultimul rând, această chemare a fost
una  eficientă,  deoarece  vedem  rezultatele  ei.  Uşa  lui
Zacheu a fost deschisă, masa a fost aşternută, inima i-a
devenit generoasă, mâinile i-au fost spălate, conştiinţa i-a
fost  uşurată,  sufletul  i-a  săltat  de  bucurie.  „Iată,
Doamne”, a zis el „jumătate din ce am dau săracilor; în-
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drăznesc să spun că jumătate din avuţia mea a fost luată
de la ei, iar acum le-o dau înapoi” „şi dacă am năpăstuit
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”82 O altă parte
din avuţia lui s-a dus. Oh, Zacheu, diseară te vei culca
mult mai sărac decât te-ai trezit azi-dimineaţă – dar de
asemenea infinit mai bogat; sărac, foarte sărac în bunurile
acestei lumi, în comparaţie cu ceea ce aveai când te-ai
căţărat  în  sicomor  –  dar  bogat,  infinit  mai  bogat  în
comori  cereşti.  Păcătosule,  vom şti  dacă  Dumnezeu  te
cheamă după aceasta – dacă El te cheamă, aceasta este o
chemare eficace, nu o chemare pe care o poţi auzi şi apoi
uita, ci una care produce fapte bune. Dacă Dumnezeu te-a
chemat în această dimineaţă, vei arunca la o parte paharul
de băutură, şi rugăciunile tale se vor înălţa în sus. Dacă
Dumnezeu  te-a  chemat  în  această  dimineaţă,  la  maga-
zinul tău nu va fi doar un oblon tras, ci toate, şi vei pune
un anunţ: „Magazinul este închis în ziua de duminică şi
nu va mai fi deschis în această zi.” 

Mâine poate fi o anumită distracţie lumească, dar
dacă Dumnezeu te-a chemat, tu nu vei merge. Şi dacă ai
jefuit pe cineva (şi cine ştie, aici poate fi şi vreun hoţ),
dacă Dumnezeu te cheamă, atunci va fi o restituire a ceea
ce ai  furat,  tu  vei renunţa la  tot  ce ai,  astfel  încât  să-l
urmezi pe Dumnezeu cu toată inima. Noi nu credem că
un om este convertit decât atunci când el renunţă la căile
sale greşite, când practic, el este adus în punctul în care
ajunge  să  cunoască  pe  Cristos  Însuşi  ca  stăpân  al
conştiinţei sale şi să găsească plăcere în Legea Lui.

„Zachee dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să
rămân în casa  ta.”  Şi  el  s-a  grăbit  şi  a  coborât  şi  L-a
primit pe Isus cu bucurie. „Dar Zacheu a stătut înaintea

82 Luca, 7:8
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Domnului, şi I-a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuţia
mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu
ceva, îi dau înapoi împătrit.  Isus i-a zis: Astăzi a intrat
mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce
era pierdut.”

Acum, avem una sau două lecţii.  O lecţie pentru
cei  mândri.  Coborâţi-vă,  inimi  mândre,  coborâţi-vă!
Îndurarea curge în văi, nu pe coama munţilor. Coboară,
coboară, spirit semeţ! Oraşul semeţ El îl coboară până la
pământ  şi  apoi  îl  reconstruieşte.  Apoi,  o  lecţie  pentru
tine, sărmane suflet disperat, mă bucur să te văd în casa
lui Dumnezeu în această dimineaţă, acesta este un semn
bun. Nu îmi pasă pentru ce ai venit. Poate ai auzit de un
ciudat care predică aici. Nu contează asta. Sunteţi la fel
de  ciudaţi  ca  el.  Este  necesar  să  existe  un  om ciudat
pentru a aduna pe alţi ciudaţi. 

Acum, am o mulţime de oameni aici. Şi dacă ar fi
să  folosesc o metaforă,  v-aş putea compara cu o mare
grămadă de cenuşă amestecată cu puţină pilitură de fier.
Acum, dacă predica mea este însoţită de har Divin, va fi
un fel  de magnet;  nu va atrage nici  o cenuşă – ei  vor
rămâne tot acolo – dar va atrage pilitura. Ar trebui să am
un Zacheu acolo. Este o Mary chiar acolo sus. Un John
chiar aici jos, o Sarah, sau un William, sau un Thomas
acolo – aleşii lui Dumnezeu – ei sunt pilitura de fier în
congregaţia  de  cenuşă  şi  Evanghelia  mea,  Evanghelia
Binecuvântatului  Dumnezeu,  ca un mare magnet,  îi  va
atrage afară din grămadă.

Ei vin, ei  vin. De ce? Pentru că a fost o putere
magnetică între  Evanghelie  şi  inimile  lor.  Ah,  sărmane
păcătos, vino la Isus, crede în iubirea Lui, încrede-te în
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mila Sa. Dacă tu ai dorinţa de a veni, dacă îţi faci loc cu
forţa prin cenuşă pentru a ajunge la Cristos, aceasta se
datorează faptului că Cristos te cheamă. Oh, toţi acei care
vă cunoaşteţi pe voi înşivă a fi păcătoşi – orice bărbat,
femeie  şi  copil  dintre  voi  –  da,  copilaşilor  (pentru  că
Dumnezeu mi-a dat pe câţiva dintre voi ca răsplată), vă
simţiţi voi înşivă păcătoşi? Atunci credeţi în Isus şi fiţi
mântuiţi. 

Mulţi dintre voi aţi venit aici din curiozitate. Oh,
de v-ar întâlni Isus să vă mântuiască! Eu sufăr pentru voi,
ca  nu  cumva  să  vă  scufundaţi  în  focul  iadului.  Oh,
ascultaţi-L pe Cristos când vă vorbeşte. Cristos spune în
această dimineaţă „Coboară.” Mergeţi acasă şi smeriţi-vă
înaintea  lui  Dumnezeu.  Duceţi-vă  şi  mărturisiţi-vă
păcatele care le-aţi făptuit împotriva Lui; mergeţi acasă şi
spuneţi-I că sunteţi nenorociţi, ruinaţi fără harul Său su-
veran; şi apoi priviţi la El, pentru că puteţi fi siguri că El
a fost primul care s-a uitat la voi. Tu spui, „Domnule, oh,
sunt gata pentru a fi mântuit, dar mă tem că El nu vrea.”

„Stai!  Opreşte-te!  Să  nu  mai  aud  asta!  Îţi  dai
seama că aceasta este aproape blasfemie? Nu întru totul.
Dacă nu ai fi neştiutor, ţi-aş spune că aceasta este în parte
blasfemie. Tu nu-l poţi privi pe Cristos, înainte ca El să te
fi privit pe tine. Dacă tu doreşti să fi mântuit, El ţi-a dat
voinţa. Crede în Domnul Isus Cristos şi fi botezat şi vei fi
mântuit. Eu cred că Duhul Sfânt te cheamă. 

Tinere  care  stai  acolo  sus,  tinere  care  stai  în
fereastră,  grăbeşte-te!  Coboară!  Bătrâne  care  stai  pe
aceste  bănci,  coboară!  Negustorule  de  pe  acel  culoar,
grăbeşte.  Doamnă  şi  domnişoară  care  nu-L cunoşti  pe
Cristos, oh, fie ca El să te privească! Bunicuţo, ascultă
chemarea harului. Şi tu, tinere, Cristos poate te priveşte –
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eu aşa cred – şi îţi spune, „Grăbeşte-te şi vino jos, pentru
că astăzi Eu trebuie să rămân în casa ta.”
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Perseverenţa în sfinţenie

Predică  rostită  la  6  Octombrie  1889,  în  dimineaţa
Zilei  Domnului,  la  Tabernacolul  Metropolitan,
Newington, Londra

„Voi încheia cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi
mai întoarce de la ei, ci le voi face bine, şi le voi pune
în  inimă  frica  de  Mine,  ca  să  nu  se  depărteze  de
Mine. ” 

Ieremia 32:40

În ultima dimineaţă de  sabat  am fost  chemaţi  să  ne
privim  profund  în  suflet.  A fost  un  discurs  dureros  pentru
predicator  şi  nu  mai  puţin  dureros  pentru  mulţi  dintre
ascultătorii  săi.  Unii  dintre  noi  nu  vor  uita  niciodată  acel
smochin, acoperit cu frunze la vremea nepotrivită, fără vreun
rod,  fiind  blestemat  să  rămână  un  avertisment  pentru  cei
neroditori  din toate  veacurile.  Am simţit  ca  şi  cum eram la
operaţie,  folosind  bisturiul:  simţeam  o  prudenţă  nemai-
pomenită şi operaţia era apăsătoare pentru sufletul meu. Atunci
când vânturătoarea era folosită pentru a vântura pleava, unele
fire de grâu simţeau că nu erau suficient de grele – vântul le
muta din locul lor încât le era teamă de a nu fi luate şi duse în
foc.  Astăzi  vom vedea,  sper,  că,  în  ciuda  cernerii,  nici  un
grăunte adevărat nu va fi pierdut. 

Fie ca Regele Însuşi să se apropie şi să-Şi hrănească din
belşug sfinţii! Fie ca Mângâietorul care ne-a convins de păcat
să vină să ne înveselească cu o promisiune! Am observat în ce
priveşte smochinul că a fost confirmat în lipsa rodniciei sale:
nu avea nici un rod, deşi mărturisea că are din abundenţă, şi a
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fost făcut să rămână aşa. Să luăm în considerare o altă formă
de confirmare, nu blestemul continuării în obiceiul înrădăcinat
al răului, ci binecuvântarea perseverenţei pe calea neschimbată
a harului. Fie ca Domnul să ne arate cum sădeşte pe sfinţii Săi
în neprihănire şi face ca lucrările începute de El să rămână în
ei  şi  să  reziste,  şi  chiar  să  meargă  înainte  spre  perfecţiune,
astfel încât să nu fie făcuţi de ruşine în ziua venirii Lui!

Vom merge la textul nostru imediat. În lume sunt bărbaţi
şi  femei  cu  care  Dumnezeu este  într-o  relaţie  de  legământ.
Amestecaţi printre miriadele de oameni ce uită de Dumnezeu
sau  chiar  Îl  defăimează,  există  un  număr  de  oameni  în
legământ ce se gândesc la Dumnezeu, Îl cunosc, se încred în El
şi  chiar  sunt  în  alianţă  cu  El.  Dumnezeu  a  făcut  cu  ei  un
legământ. Este o minune a milei că Iehovah intră în legământ
cu oamenii, dar totuşi a făcut-o. Dumnezeu a intrat în legământ
cu poporul Său şi ei,  în schimb, prin harul Său, au intrat în
legământ  cu  Dumnezeu.  Aceştia  sunt  oamenii  legământului
raiului, în legături de suflet, alianţă şi chiar uniune cu Domnul
Dumnezeul lor. Acest legământ va rămâne valabil când munţii
se vor depărta şi dealurile se vor muta din loc: nu este un lucru
trecător,  ci,  asemenea  Autorului,  este  veşnic.  Fericiţi  sunt
oamenii ce se unesc în Domnul prin legături veşnice!

Aceşti  oameni  ai  legământului  pot  fi  recunoscuţi  prin
anumite semne şi caracteristici. Este important să ştim că şi noi
aparţinem  acestui  grup.  Ei  sunt  un  popor,  căruia,  conform
textului,  Dumnezeu  îi  face  bine.  Prietene,  percepi  că
Dumnezeu îţi face bine? S-a comportat Dumnezeu cu har cu
tine? Ţi s-a arătat şi a spus: „Te-am iubit cu o iubire veşnică,
de  aceea  cu  bunătate  plină  de  iubire  te-am  atras.”83 Toate
lucrurile  lucrează  spre  binele  tău?  Mă  refer  la  binele  tău
spiritual,  binele  tău  veşnic?  Ai  primit  binele  suprem  prin
reînnoirea dată de Duhul Sfânt? L-a dat pe Cristos pentru tine?
Te-a făcut să urăşti răul şi să te lipeşti de ceea ce este bun?
Dacă aceste daruri bune au fost revărsate peste fiinţa ta, atunci

83 Traducere literală din engleză a versetului Ieremia 31:3 – n. ed.
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El  ţi-a  făcut  bine,  pentru  că  aceste  daruri  sunt  rezultatul
legământului şi sunt garanţii sigure că el rămâne valabil între
Dumnezeu şi sufletul tău. 

Aceşti oameni sunt cunoscuţi ca având frica de Domnul
în inimile lor. Judecă dacă este aşa în cazul tău. Aceasta este
promisiunea „Le voi pune în inimă frica de Mine.” Ai frică de
Domnul? Te smereşti înaintea lui Iehovah, Dumnezeul nostru?
Doreşti  să  Îi  faci  pe  plac?  Îi  eşti  plăcut?  Doreşti  să  fii
asemenea Lui? Eşti  asemenea Lui într-o măsură smerită? Te
simţi ruşinat când vezi cât de mică este asemănarea? Şi te face
aceasta  să  fii  înfometat  şi  însetat  după  neprihănire?  Este
prezenţa  plină  de  har  a  lui  Dumnezeu  pentru  tine  cerul  pe
pământ? Este aceasta tot ce îţi doreşti în cerul de sus? Dacă da,
atunci  această  frică  de Dumnezeu din inima ta  este  pecetea
legământului. Dumnezeu are gânduri de iubire pentru tine ce
nu se vor schimba.

Aceasta  ne  aduce  la  o  analiză  atentă  a  textului.
Observăm în primul rând  legământul veşnic: „Voi încheia un
legământ veşnic cu ei.” În al doilea rând, Îl distingem cu reve-
renţă  pe  Dumnezeul  neschimbător  al  legământului:  „Nu mă
voi întoarce de la ei, ci  le voi face bine.” În al treilea rând,
vedem cu bucurie  oamenii perseverenţi în acel legământ: „le
voi  pune  în  inimă  frica  de  Mine,  ca  să  nu  se  depărteze  de
Mine.” Sunt convins că nu voi găsi un limbaj potrivit pentru o
astfel de temă, dar sunt bucuros meditând la faptul că indife-
rent  cât  de sărace sau simple ar  fi  cuvintele mele,  subiectul
despre care vorbesc este în el însuşi suficient pentru plăcerea
tuturor credincioşilor adevăraţi. Atunci când ai mâncare solidă
din abundenţă pentru o masă, nu trebuie să te nelinişteşti, chiar
dacă simţi lipsa gustoaselor împodobiri  ale mesei. Flămânzii
nu tânjesc după etalări  ale  veselei  sau pânzetului,  nici  după
gătelile florale de pe masă. Mâncarea bună îi mulţumeşte cel
mai bine. În subiectul meu avem parte de carne potrivită pentru
regi: oricât de prost aş tăia-o, voi, cei flămânzi, vă veţi hrăni
fără îndoială din ea. Duhul Sfânt să se îngrijească de aceasta!
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I.  În primul  rând,  aici  este LEGĂMÂNTUL VEŞNIC:
„Voi încheia un legământ veşnic cu ei.”

În capitolul precedent, în versetul 31, acest legământ este
numit „Noul Legământ” şi este nou în contrast cu primul pe
care Domnul l-a făcut cu Israel atunci când i-a scos din Egipt.
Este  un legământ  nou şi  din pricina  principiului  pe  care  se
bazează. Domnul a spus poporului Său că dacă Îi vor respecta
legile şi  vor umbla în căile Lui,  îi va binecuvânta. El a pus
înaintea lor un şir mare şi bogat de binecuvântări: toate acestea
vor  fi  partea  lor  dacă  vor  da  ascultare  Domnului  şi  se  vor
supune  Legii  Lui.  Într-adevăr,  Iehovah  le  era  ca  un  soţ,
îngrijindu-se cu blândeţe de toate nevoile lor şi sprijinindu-i în
toată călătoria lor. El le-a dat hrana îngerilor, ferindu-i ziua de
arşiţă, iar noaptea luminându-le oraşul de corturi cu un stâlp de
foc.  El însuşi mergea în mijlocul  lor  şi  li  se descoperea aşa
cum nu o  făcuse  cu  nici  o  altă  naţiune:  ei  Îi  erau  poporul
apropiat,  o naţiune iubită  de Domnul.  Dar în circumstanţele
favorabile în care locuiau în pustie, unde nu aveau griji lumeşti
şi  nici  vecini  să-i  ducă  pe  cărări  greşite,  nu  au  păstrat
orânduirile Domnului şi nici măcar nu I-au rămas credincioşi
ca  Dumnezeu  al  lor,  fiindcă  s-au  închinat  unei  imagini  din
metal  topit  şi  au  asemănat  pe  Domnul  slavei  cu un  bou ce
mănâncă iarbă. Ei s-au închinat în faţa unui bou cu coarne şi
copite şi au strigat: „Aceştia sunt dumnezeii tăi, Israele, ce te-
au scos din ţara Egiptului.”84 Astfel ei au rupt legământul în
cea mai oribilă manieră posibilă. Un asemenea legământ a fost
distrus cu uşurinţă de un popor răzvrătit; de aceea Domnul, în
incomensurabilul Său har, găseşte cu cale să facă un legământ
de  un  nou  tip,  ce  nu  poate  fi  rupt.  Domnul  era  credincios
vechiului legământ: călcarea acestuia era de partea poporului,
aşa cum citim în Ieremia 31:32: „legământ pe care l-au călcat,
măcar  că  aveam drepturi  de  soţ  asupra  lor,  zice  Domnul.”
După  îndelungă  răbdare,  El  le-a  cercetat  fărădelegile,  şi

84 Exod, 32:4
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rămăşiţele trupeşti au căzut în pustie, căci n-au putut intra în
odihna Lui. Mai apoi El i-a dat în mâinile duşmanilor lor ce
erau o scârbă pentru ei, i-a făcut să fie luaţi captivi de război şi
apoi a îngăduit ca romanii să le ardă oraşul sfânt şi să împrăştie
poporul  prin  toată  lumea.  Ei  nu  au  păstrat  legământul
Domnului şi de aceea trădarea lor s-a revărsat asupra capului
lor. Dar în aceste zile Domnul a făcut cu adevărata sămânţă a
lui Avraam, prin Isus Cristos, un nou legământ, nu după tiparul
vechiului,  nici  predispus  ruperii  asemenea  celuilalt.  Fraţilor,
aveţi grijă să distingeţi între cele două legăminte, pentru că nu
trebuie niciodată confundate. Mulţi nu pot înţelege adevărata
idee a  legământului  harului,  ei  nu pricep pactul  promisiunii
pure.  Ei  vorbesc despre  har,  dar  îl  privesc ca  dependent  de
merit. Ei vorbesc despre mila lui Dumnezeu şi apoi combină
aceasta cu condiţii care îl transformă mai degrabă în dreptate,
nu  în  har.  Faceţi  distincţie  între  lucrurile  ce  diferă.  Dacă
mântuirea este prin har, nu poate fi prin fapte, altfel harul n-ar
mai fi har; şi dacă mântuirea este prin fapte, n-ar mai fi prin
har, căci faptele n-ar mai fi fapte. Noul legământ este doar prin
har, de la prima literă şi până la ultimul cuvânt şi vă vom arăta
aceasta pe măsură ce continuăm.

Este un legământ „veşnic”, acesta fiind aspectul asupra
căruia insistă textul. Celălalt legământ a fost de scurtă durată,
dar acesta este unul „fără sfârşit”. În ciuda gândirii moderne,
sper că îmi va fi permis să cred că cuvântul „veşnic” înseamnă
fără sfârşit. Atâta timp cât există vreun sens în limbă, ar trebui
să  fim  satisfăcuţi  că  „legământul  veşnic”  înseamnă  un
legământ ce nu va ajunge la sfârşit niciodată. Şi de ce este aşa?

Primul motiv pentru care legământul este veşnic este că
a fost făcut cu noi în Isus Cristos. Legământul faptelor a fost
făcut cu neamul primului Adam, dar primul Adam a fost supus
greşelii  şi  a  căzut  total  după scurt  timp; nu a putut  să ducă
povara  responsabilităţii  sale  şi  astfel  legământul  a  fost  rupt.
Dar girantul noului legământ este Domnul nostru Isus Cristos,
iar El este perfect şi nesupus greşelii. Domnul Isus este Capul
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federal al celor aleşi şi  El stă în locul lor:  ei  sunt priviţi  ca
membri ai Trupului Lui, El fiind Capul, purtătorul de cuvânt,
reprezentantul lor. Domnul Isus, ca cel de-al doilea Adam, a
intrat  în legământ cu Dumnezeu din partea poporului  său şi
deoarece nu poate eşua – căci în El nu este vreo neputinţă sau
păcat – de aceea legământul al cărui girant este poate rămâne
în  picioare.  El  rămâne  pentru  totdeauna  în  a  Sa  preoţie
melhisedechică şi în puterea unei vieţi fără sfârşit. El este, atât
în  natura  cât  şi  în  lucrarea  Sa,  calificat  veşnic  pentru  a  sta
înaintea Dumnezeului celui viu. El stă în absolută perfecţiune
în orice trăsătură şi, de aceea, legământul stă în El. Când este
scris:  „L-am  dat  ca  legământ  poporului”85 vedem  că  legă-
mântul nu poate cădea, fiindcă El nu poate cădea, fiind suma şi
substanţa acestuia. Deoarece Domnul Isus reprezintă pe toţi cei
credincioşi în legământ, de aceea legământul este veşnic.

Apoi,  legământul  nu  poate  fi  rupt,  deoarece  partea
umană a acestuia a fost împlinită. Partea umană trebuie privită
ca fiind cea slabă, dar atunci când Isus a devenit reprezentantul
omului,  acea  parte  a  devenit  sigură.  În  acest  moment  El  a
împlinit deja fiecare stipulare pentru acea parte pentru care El
gira. El a înălţat Legea şi a făcut-o onorabilă prin propria Sa
supunere faţă de ea. El a îndeplinit cerinţele cârmuirii morale
şi a restabilit sfinţenia pentru ofensele omului. Legea este mai
slăvită de această moarte ispăşitoare decât fusese dezonorată
de păcatul omului. Acest Om a oferit o jertfă pentru totdeauna
pentru  păcate  şi  este  atât  de  eficientă  pentru  împlinirea
legământului încât El stă la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece
acea parte a legământului ce ţinea de oameni a fost împlinită,
doar partea lui Dumnezeu a rămas să fie împlinită, partea ce
constă  din  promisiuni  –  promisiuni  necondiţionate,  pline  de
har  şi  adevăr,  asemenea  acestora:  -  „Vă  voi  stropi  cu  apă
curată, şi veţi fi curăţiţi;  vă voi curăţi de toate spurcăciunile
voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă, şi voi

85 Parafrazare a versetului  Isaia,  55:4,  „L-am pus martor pe lângă
popoare” – n. ed.
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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.”86 Oare  nu-Şi  va  onora  Dumnezeu
promisiunile?  Atunci  când  El  face  un  legământ  şi  partea
omului a fost împlinită, fiţi siguri că de partea Domnului nici
un cuvânt nu va rămâne neonorat. Orice frântură şi detaliu va
fi împlinit întocmai. 

Apoi, legământul trebuie să fie veşnic, căci este bazat pe
harul  fără  plată  al  lui  Dumnezeu.  Primul  legământ  era
condiţionat de supunerea oamenilor – dacă ei ar fi ţinut Legea,
Dumnezeu i-ar fi binecuvântat, dar ei au căzut în neascultare şi
au moştenit blestemul. Suveranitatea divină a ales să lucreze
cu oameni nu potrivit meritelor, ci potrivit milei, nu datorită
caracterului  personal  al  omului,  ci  datorită  caracterului
personal al lui Dumnezeu, nu potrivit cu ceea ce oamenii pot
face,  ci  potrivit  cu  ceea  ce  Domnul  Isus  a  săvârşit.  Harul
suveran declară că se va îndura de cei de care se îndură şi va
avea milă de cei de care are milă. Această bază a suveranităţii
nu  poate  fi  schimbată.  Legământul  ce  mântuieşte  oamenii
potrivit voii lui Dumnezeu şi bunei Lui plăceri este aşezat pe o
stâncă, căci harul fără plată a lui Dumnezeu este mereu acelaşi
şi  suveranitatea lui Dumnezeu este legată de statornicie, aşa
cum este scris: „Eu sunt Domnul, în Mine nu este schimbare,
de aceea voi, fii ai lui Iacov nu sunteţi nimiciţi.”87 Cel mai uşor
iz  de  merit  aduce  aspecte  instabile  în  legământ,  dar  din
moment ce este doar har, legământul este veşnic.

Din nou, în legământ este oferit orice poate fi presupus
ca fiind condiţie. Este necesar ca un om să se pocăiască pentru
a fi iertat, dar Domnul Isus este înălţat pentru a da pocăinţă şi
curăţarea păcatelor. Este necesar ca un om pentru a fi mântuit
să  aibă  credinţă  în  Domnul  Isus  Cristos,  dar  credinţa  este
lucrarea lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt lucrează în noi acest rod

86 Ezechiel, 36:25-27
87 Maleahi, 3:6
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al  Duhului.  Pentru  a  intra  în  cer  trebuie  să  fim sfinţi;  dar
Domnul ne sfinţeşte prin Cuvânt, şi lucrează în noi şi voinţa şi
înfăptuirea, după buna Sa plăcere. Tot ceea ce este cerut, este
furnizat. Dacă undeva în Cuvântul Domnului se menţionează
vreo  faptă  sau  har  ca  şi  condiţie  a  mântuirii,  în  alt  verset
acestea  vor  fi  descrise  ca  daruri  ale  legământului  ce  vor  fi
revărsate peste moştenitorii  mântuirii  prin Isus Cristos. Deci
condiţia ce pare să pună legământul în pericol este suplinită în
mod sigur, astfel încât să nu apară vreun defect sau vreo fisură.

Ba mai mult, legământul trebuie să fie veşnic, fiindcă el
nu  poate  fi  înlocuit  de  nimic altceva mai  măreţ.  În  ordinea
lucrării lui Dumnezeu El mereu avansează de la bun la mai bun
–  vechiul  legământ  a  fost  înlocuit,  deoarece  El  găsise
imprefecţiuni în el şi de aceea noul legământ trebuie să dureze
până la găsirea unei breşe, ceea ce nu va avea loc vreodată.
Aceasta  este  slava ce  excelează –  nici  o  luminare  nu  poate
depăşi  slava lui  Dumnezeu în persoana lui  Isus  Cristos.  Nu
poate fi nimic mai plin de slavă, nimic mai neprihănit, nimic
mai drept în ochii lui Dumnezeu sau mai sigur pentru om ca
planul  mântuirii  expus  în  legământul  harului.  Luna lasă  loc
soarelui, soarele cedează unei străluciri ce va depăşi lumina a
şapte zile, dar ce ar putea să înlocuiască lumina harului fără
plată  şi  a  iubirii  ce  se  jertfeşte  până  la  moarte,  a  slavei
dragostei ce Şi-a dat singurul Fiu născut pentru ca noi să trăim
prin El! Legământul harului încheiat cu noi în Isus Cristos este
opera înţelepciunii şi iubirii divine, fiind bazată pe asemenea
principii sigure că trebuie să dureze pentru totdeauna. 

Preaiubiţilor, odihniţi-vă în legământul harului ca fiind
cel ce vă oferă siguranţa veşnică şi mângâierea nemărginită. Ar
putea fi nemuritoare, din moment ce a fost de concepţie divină.
Cu siguranţă sfatul Domnului va dăinui, căci cine altcineva ar
fi putut gândi un legământ „bine întărit în toate privinţele şi
tare”88 care  să  fie  încheiat  cu  un  om  vinovat?  A fost  de
asemenea divin în împlinire şi de aceea va dăinui. Cine ar fi

88 2 Samuel, 23:5
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putut  da  un  Mântuitor  asemenea  singurului  Fiu  născut  al
Tatălui?  Cine ar  fi  putut  să-L dea pentru legământ  afară  de
Tatăl? Legământul este divin în îndeplinirea sa. Observaţi cu
atenţie Cuvântul Domnului: „Voi încheia un legământ veşnic
cu ei.” El nu spune că „Ei vor încheia un legământ cu Mine”.
Motivul  siguranţei  şi  nemuririi  legământului  este  faptul  că
Dumnezeu  este  iniţiatorul  legământului.  Credinciosul
Dumnezeu  a  dat  garanţii  ce  îl  face  neschimbat,  însăşi
promisiunea şi jurământul Său – cele două lucruri imuabile, în
care  lui  Dumnezeu  Îi  este  imposibil  să  mintă.  Avem  o
consolare puternică prin acestea, noi, cei ce am căutat refugiu
la Isus Cristos. Totuşi deşi multe au fost spuse, sunt puţine în
comparaţie cu grandoarea subiectului. 

II.  În  al  doilea  rând,  trebuie  să  ne  aplecăm cucernic
asupra  DUMNEZEULUI  NESCHIMBAT  AL  LEGĂMÂN-
TULUI:  „Nu  Mă  voi  mai  întoarce  de  la  ei,  ci  le  voi  face
bine...”

Vă rog să observaţi  termenii  utilizaţi  aici:  Domnul  nu
spune doar „Nu Mă voi întoarce de la ei”, ci „Nu Mă voi mai
întoarce de la ei, ci le voi face bine”. El nu va înceta să lucreze
binele pentru aleşii Săi. Domnul le face mereu bine oamenilor
Săi şi aici El promite nu doar că îi va iubi mereu, dar că Îşi va
demonstra  mereu  dragostea  prin  bunătate  activă  şi
binecuvântare.  El  promite  să  continue  darurile  şi  lucrarea
bunătăţii  Sale.  El  spune  de  fapt:  „Nu  voi  înceta  să-i
binecuvântez, voi continua în mod nesfârşit şi necontenit să le
fac  bine.”  Acum,  de  ce  Dumnezeu  este  de  neschimbat  în
facerile Lui pentru cei implicaţi în legământ?

El nu va înceta să le facă bine în primul rând deoarece
El a spus aceasta. Aceasta este suficient, căci Iehovah vorbeşte
şi în vocea Sa este sfârşitul controversei. El spune: „Nu Mă voi
mai întoarce de la ei, ci le voi face bine” şi noi suntem siguri
că El nu-Şi va încălca cuvântul.  Nu am nevoie să aduc mai
multe  motive,  deoarece acestea  sunt  suficiente.  Dacă a spus
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ceva, nu va împlini?
Totuşi, să ne amintim că nu există vreun motiv întemeiat

pentru  care  să  înceteze  să  le  facă  bine.  Îmi  amintiţi  de
nevrednicia lor. Da, dar observaţi că atunci când El a început
să le facă bine, ei erau la fel de nevrednici. El a început să le
facă bine când ei erau „morţi în greşelile şi păcatele lor.”89 El a
început să le facă bine când ei erau duşmani, răzvrătiţi şi sub
condamnare.  Când  la  început  păcătosul  simte  mişcarea
dragostei divine în inima sa, el nu este într-o stare lăudabilă. În
unele cazuri omul este un beţiv, un defăimător, un mincinos
sau o persoană profană. În alte cazuri omul a fost un prigonitor
ca  Manase  sau  Saul.  Dacă  Dumnezeu  nu  ne-ar  mai
binecuvânta pentru că nu vede nimic bun în noi, atunci de ce a
început să ne facă bine când nu aveam nici o dorinţă în ce-L
priveşte?  Eram o  masă  de  nefericire,  o  fântână  de  pofte,  o
grămadă de păcate atunci când El a început să ne facă bine.
Oricum am putea fi acum, nu suntem altfel decât am fost când
El a descoperit întâi dragostea Lui pentru noi. Acelaşi motiv ce
L-a determinat să înceapă Îl va face să continue şi acel motiv
este nimic altceva decât harul.

Ba mai mult, greşelile unui credincios nu pot fi un motiv
ca Domnul să înceteze să-i facă bine, văzând că El a ştiut mai
dinainte tot răul ce era în noi. Nici un fiu rătăcitor nu îşi poate
surprinde Tatăl ceresc. El a cunoscut mai dinainte orice păcat
ce urma să îl comitem şi a propus să ne facă bine, fără a ţine
seama de această nelegiuire mai dinainte ştiută. Dacă, deci, a
intrat într-un legământ cu noi şi a început să ne binecuvânteze
cu  toate  păcatele  noastre  în  faţa  Sa,  nimic  nou  nu  poate
interveni  să  modifice  legământul  odată  încheiat,  toate
impedimentele  fiind  cunoscute  şi  luate  în  considerare.  Nu
există nici un păcat stacojiu să fi fost trecut cu vederea, fiindcă
Domnul a spus: „Veniţi dar să ne judecăm şi de vor fi păcatele
ca cârmâzul.”90 El a intrat într-un legământ potrivit căruia nu se

89 Efeseni, 2:1
90 Isaia, 1:18
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va întoarce de la noi să nu ne facă bine, şi nici o circumstanţă
nu a apărut sau nu va apărea, care să fi fost necunoscută Lui
când Şi-a dat cuvântul harului. 

Pe deasupra, v-aş aminti că  în această zi suntem văzuţi
de Dumnezeu în aceeaşi lumină ca întotdeauna. El ne-a văzut
la început sub păcat, căzuţi şi depravaţi şi totuşi ne-a promis că
ne va face bine. 

El m-a văzut în cădere ruinat
Şi totuşi m-a iubit.

Şi dacă astăzi sunt păcătos, dacă astăzi oftez din cauza
firii mele rele, sunt în acelaşi loc unde eram când El m-a ales,
m-a chemat şi m-a răscumpărat prin sângele Fiului Său. „Când
eram fără putere, Cristos a murit pentru cei păcătoşi.”91 Eram
indivizi fără nici un merit când El Şi-a revărsat mila fără nici
un motiv afară de cel izvorât din natura Sa; şi dacă încă suntem
fără merite,  harul Său este acelaşi.  Dacă este adevărat că El
încă relaţionează cu noi în termenii harului, este evident că El
ne vede în continuare ca fără merite şi atunci de ce să nu ne
facă  bine  acum la  fel  ca  la  început?  Fără  îndoială  că  dacă
izvorul este aceeaşi, apa va continua să curgă la fel. 

Mai mult, amintiţi-vă că El ne vede acum în Cristos. Iată
că Şi-a pus poporul în mâinile iubitului Său Fiu. Ba chiar ne-a
pus  în  Trupul  Fiului  Său,  căci  „noi  suntem  mădulare  ale
Trupului Lui, din carnea Lui, din oasele Lui.”92 El ne vede ca
murind în Cristos, fiind îngropaţi în El şi înviaţi din morţi în
El. Din moment ce Domnul Isus Cristos este plăcut Tatălui, în
El suntem şi noi plăcuţi Tatălui, căci fiind în El ne identifică cu
El. Aşadar, dacă acceptarea noastră de Dumnezeu se bazează
pe acceptarea lui Cristos de Dumnezeu, ea este sigură şi este
un motiv neschimbător pentru ca Domnul Dumnezeul nostru
să ne facă bine. Dacă am sta înaintea lui Dumnezeu în propria

91 Romani, 5:6
92 Efeseni, 5:30
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noastră neprihănire, căderea noastră va fi sigură şi rapidă, dar
în Isus viaţa noastră este ferită de orice pericol. Credeţi cu tărie
că  până  când  Domnul  nu  Îl  respinge  pe  Cristos,  nu  poate
respinge poporul Lui, până nu respinge ispăşirea şi învierea, nu
poate izgoni  pe nimeni din acei  ce  au intrat  în legământ  în
Domnul Isus Cristos. 

Domnul nu Îşi va întoarce faţa de la poporul Său ca să
nu  le  facă  bine,  deoarece  El  Şi-a  arătat  deja  faţă  de  ei
bunătatea într-o mare măsură, iar tot ce a făcut va fi pierdut
dacă nu va continua să o facă. Atunci când Şi-a dat Fiul, ne-a
dat o asigurare fermă a faptului că a intenţionat să Îşi finalizeze
lucrarea dragostei. Ei spun despre un om ce nu şi-a terminat
lucrarea: „Acest om a început să construiască şi nu a putut să
termine”,  dar  aceasta  nu  va  putea  fi  spus  niciodată  despre
Domnul  Iehovah.  Domnul  Dumnezeu  Şi-a  expus  întreaga
dumnezeire pentru a-Şi mântui poporul şi S-a dat cu totul în
persoana preaiubitului Fiu pentru răscumpărarea noastră. Puteţi
crede că nu va reuşi să o ducă la bun sfârşit? Sigur că ideea
este blasfematoare. Unii din noi au cunoscut prea multă iubire
pentru a crede că aceasta ar înceta vreodată să curgă peste noi.
Am fost atât de mângâiaţi încât nu îndrăznim să ne fie teamă
că  ea  ar  înceta  vreodată.  Atât  de  divină  şi  cerească  este
semnificaţia dragostei lui Dumnezeu atunci când este revelată
sufletului,  încât  nu  putem  crede  că  a  fost  dată  spre  a  ne
batjocori. Am fost purtaţi de astfel de râuri de iubire încât nu
vom crede niciodată că ar putea seca. Domnul S-a contopit cu
noi atât de mult încât secretul Domnului este în noi şi El va
recunoaşte  pentru  totdeauna  acel  simbol  mistic  prin  care
uniunea noastră a fost pecetluită. Asemenea lui Pavel, oricare
din  noi  ar  putea  spune:  „ştiu  în  cine  am  crezut.  Şi  sunt
încredinţat  că  El  are  putere  să  păzească ce  I-am încredinţat
până în ziua aceea.”93 Preţul plătit de Domnul nostru ne asigură
că El va duce la bun sfârşit planurile harului. 

Preaiubiţilor, suntem convinşi că El nu va înceta să vă

93 2 Timotei, 1:12
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binecuvânteze, deoarece am demonstrat că  chiar atunci când
Îşi  ascunde  faţa,  nu  se  întoarce  de  la  noi,  ci  ne  face  bine.
Domnul a retras lumina feţei Sale, dar niciodată dragostea din
inima Lui. Când Domnul Şi-a întors faţa de la poporul Său, a
fost pentru a le face bine, făcându-i să le fie rău de ei înşişi şi
nerăbdători după dragostea Lui. Cât de adesea ne-a adus înapoi
de la rătăcirile noastre, făcându-ne să simţim răul păcatului ce
Îi întristează Duhul! Când am strigat:  „Vai, dacă aş şti  unde
să-L  găsesc!”  am  fost  binecuvântaţi  nespus  de  disperarea
căutării  noastre.  Mărturisiţi  pentru ceea  ce  spun,  voi,  popor
încercat  al  lui  Dumnezeu,  pedepsele  Domnului  au  fost
întotdeauna  pentru  binele  vostru.  Atunci  când  Domnul  v-a
lovit  până  rănile  vi  s-au  învineţit,  inima  voastră  s-a  îm-
bunătăţit. Când Domnul v-a retras mângâierile, a făcut-o spre
binele  vostru  pentru  a  vă  atrage  spre  un  bine  mai  mare.
Domnul v-a îmbogăţit prin pierderile voastre şi v-a însănătoşit
prin bolile voastre. Dacă deci Domnul Dumnezeul nostru, când
e privit în culori sumbre, nu Şi-a întors faţa de la noi să nu ne
facă  bine,  suntem  convinşi  că  El  nu  va  înceta  să  reverse
binecuvântările Lui zilnic asupra noastră. 

Ba  mai  mult,  închei  cu  acest  argument,  că  El  Şi-a
implicat  onoarea în mântuirea poporului Său.  Dacă aleşii  şi
răscumpăraţii  Domnului  sunt  alungaţi,  unde  este  slava
răscumpărării Sale? N-ar spune atunci duşmanii Domnului: „El
nu are puterea să ducă la bun sfârşit  legământul  Său şi nici
consecvenţa  de  a  continua  să  îi  binecuvânteze”?  S-ar  putea
spune aceasta vreodată despre Domnul? Şi-ar pierde El slava
atotputerniciei  şi  imuabilităţii  Sale?  Nu  pot  crede  că  vreun
scop al Domnului ar putea eşua şi nici nu pot concepe că El Şi-
ar retrage declaraţiile de dragoste faţă de cei cu care este în
legământ.  Dumnezeu pe care  Îl  adorăm şi  în  faţa  căruia  ne
plecăm, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul şi Tatăl Domnului
şi  Mântuitorului  nostru  Isus  Cristos  nu  oboseşte  şi  nici  nu
osteneşte:  „Dar  hotărârea  Lui  este  luată,  cine  i  se  va
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împotrivi?94 „El Îşi aduce pururea aminte de legământul Lui.”95

Cântăm despre Domnul nostru Isus:

Onoarea Sa vine să mântuiască
Pe cea mai rea din ale Sale oi;
Cerescul Său Tată ce I-a dat
În ale Sale mâini cu grijă e păstrat.

Dacă  argumentele  mele  vi  se  par  bune  sau  nu,  nu
contează atât de mult, căci textul este Cuvântul lui Dumnezeu
inspirat  şi  nu  poate  fi  înţeles  greşit  sau  pus  sub  semnul
întrebării. Aşa zice Domnul: „Nu Mă voi întoarce de la ei, ci le
voi face bine.”

III. Cea de-a treia parte a subiectului nostru ne conduce
să  vedem  POPORUL  PERSEVERENT  AL  LEGĂMÂN-
TULUI:  „Voi  pune  frica  de  Mine  în  inima  lor  ca  să  nu  se
depărteze de Mine.”

Să vă citesc clar şi răspicat aceste cuvinte: „ca să NU se
depărteze de Mine.” Şi dacă exista doar acest text în Biblie, ar
fi fost suficient să demonstreze perseverenţa finală a sfinţilor.
„Ca să NU se depărteze de Mine.” Mântuirea celor ce sunt în
legământ  cu  Dumnezeu  este  asigurată  de  o  promisiune
absolută a Dumnezeului atotputernic, ce trebuie împlinită. Este
clară,  necondiţionată,  pozitivă:  „ca  să  nu  se  depărteze  de
Mine.”

Nu este dusă la bun sfârşit  prin modificarea efectului
apostaziei.  Dacă s-ar  depărta  de Dumnezeu,  aceasta  le-ar  fi
fatal.  Să  presupunem  că  un  copil  al  lui  Dumnezeu  s-ar
îndepărta  de  Domnul  şi  ar  pierde  în  totalitate  viaţa  lui
Dumnezeu din el, ce s-ar întâmpla atunci? Ar fi totuşi mântuit?
Vă răspund că mântuirea lui se bazează pe faptul că niciodată

94 Iov, 23:13
95 Psalmul, 111:5
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nu va pierde total viaţa lui Dumnezeu. De ce am întreba ce s-ar
întâmpla într-un caz ce n-ar putea să aibă loc? Dar de dragul
argumentării  trebuie  să  spunem că  dacă  un  credincios  ar  fi
separat total de Cristos ar trebui, fără îndoială, să piară veşnic.
Dacă un om nu rămâne în Cristos, este retezat ca o ramură şi se
usucă.  Scriptura este foarte clară cu privire la acest  subiect:
dacă  harul  este  pierdut,  siguranţa  mântuirii  este  pierdută:
„Sarea este bună, dar dacă sarea îşi pierde gustul, cum îşi va
mai  recăpăta ea gustul?”96 „Dacă acestea vor cădea,  este cu
neputinţă să fie născuţi din nou prin pocăinţă.”97 Dacă lucrarea
harului ar putea eşua în mod total şi în întregime în vreun om,
cazul n-ar mai avea remedii din moment ce, presupunem, cele
mai bune mijloace au fost folosite şi nu au avut efect.  Dacă
Duhul Sfânt a înnoit cu adevărat un suflet şi totuşi aceasta nu l-
a mântuit de apostazia totală, ce ar mai putea fi făcut? Există
„naşterea  din  nou”,  însă  nu  există  „naşterea  din  nou şi  din
nou”. Înnoirea are loc doar o singură dată, nu poate fi repetată.
Scriptura  nu  are  nici  un  cuvânt  de  spus  despre  această
posibilitate şi nu ne oferă aluzii sau loc de speculaţii despre
acest subiect. Dacă oamenii au fost spălaţi în sângele lui Isus şi
înnoiţi de Duhul Sfânt şi acest proces sfânt a eşuat, atunci nu
mai există altă soluţie. Când lucrurile vechi au trecut şi toate
lucrurile au devenit noi, cum ne-am putea imagina că acestea
vor deveni vechi din nou? De aceea nici un om nu poate spune:
„Deşi mă întorc înapoi la păcatul meu şi încetez să mă rog sau
să mă pocăiesc sau să cred sau să am viaţa lui Dumnezeu în
mine, totuşi voi fi mântuit, fiindcă am fost la un moment dat
credincios.” Nu, nu, vorbitor profan, textul nu spune: „Vor fi
mântuiţi deşi se îndepărtează de Mine.”, ci „nu se vor depărta
de Mine”, ceea ce este o problemă diferită. Blestemaţi sunt cei
ce se depărtează de Dumnezeul cel viu, pentru că ei trebuie să
piară şi nici un legământ de pace nu a fost încheiat cu ei. 

Această perseverenţă a sfinţilor nu vine din înlăturarea

96 Marcu, 9:50
97 Evrei, 6:6
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ispitelor. Nu este scris: „Îi voi pune unde nu sunt ispitiţi, le voi
da suficient belşug încât să nu fie încercaţi  de sărăcie şi,  în
acelaşi timp, nu vor fi atât de bogaţi încât să cunoască tentaţiile
bogăţiei.”  Nu,  Domnul  nu-Şi  ia  poporul  afară  din  lume,  ci
îngăduie să ducă bătălia vieţii în acelaşi câmp cu alţii. El nu ne
retrage din bătălie, ci „ne dă victoria.”98 Suntem ispitiţi, cum a
fost  şi  Domnul  nostru,  dar  avem asigurată  o cale  de ieşire.
Inima noastră este supusă greşelii şi nu suntem reţinuţi de la
posibilitatea rătăcirii, dar este spus următorul lucru – „să nu se
depărteze  de  Mine.”  Ce  asigurare  binecuvântată!  Ei  pot  fi
ispitiţi, dar nu vor fi copleşiţi şi deşi vor păcătui, totuşi nu se
vor îndepărta de Dumnezeu. Ei vor continua să se ţină de El şi
să trăiască în Cristos prin călăuzirea Duhului Sfânt.

Cum  deci  sunt  ei  păstraţi  în  har?  Nu  după  cum  ne
defăimează unii, că am predica: „cel ce s-a convertit poate trăi
cum vrea”, căci nu am spus aşa ceva şi nici nu am gândit-o
vreodată.  Cel  ce  s-a  convertit  nu poate  trăi  cum vrea,  după
pofta  inimii  sale,  fiind  atât  de  schimbat  de  Duhul  lui
Dumnezeu  încât  dacă  ar  fi  să  trăiască  cum vrea,  n-ar  mai
păcătui, ci ar trăi o viaţă absolut perfectă. Vai, cât de mult ne
dorim să fim ţinuţi  departe de orice  păcat!  Nu predicăm că
oamenii se pot depărta de Dumnezeu şi totuşi să trăiască, ci că
ei nu se vor îndepărta de El.

Acesta  este  efectul  punerii  unui  principiu  divin  în
inimile  lor.  Domnul  spune:  „le  voi  pune  în  inimă  frica  de
Mine.” Şi frica de El n-ar fi acolo dacă El n-ar fi sădit-o în
inimile noastre. Nu ar putea izvorî din nici o inimă cu de la
sine putere.  „le  voi  pune în inimă frica de Mine” înseamnă
regenerare şi schimbare. El ne face să tremurăm înaintea Legii
Sale, El ne face să simţim usturimea şi amărăciunea păcatului.
Ne face să ne amintim de Dumnezeul ce L-am dat uitării şi să
ne supunem Domnului  pe care L-am sfidat  cândva.  „Le voi
pune în inimă frica de Mine” este primul act al convertirii şi
este  continuat  de-a  lungul  vieţii  prin  lucrarea  continuă  a

98 1 Corinteni, 15:57
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Duhului  în  inimă.  Lucrarea  ce  începe  la  convertire  este
continuată în cei convertiţi, deoarece Domnul mai pune frica în
inimile  lor.  Nu  putem  spune  cum  lucrează  Duhul  lui
Dumnezeu, căci are moduri de a acţiona direct asupra minţilor,
nefiind  înţelese  de  noi.  Dar  fără  a  ne  încălca  libertatea,
lăsându-ne ca înainte, ştie cum să ne facă să continuăm în frica
lui  Dumnezeu.  Acesta  este  priza  puternică  a  lui  Dumnezeu
asupra poporului Său – „Le voi pune în inimă frica de Mine.”

Ce este această frică de Dumnezeu? Este în primul rând
o  teamă  sfântă şi  reverenţă  în  faţa  măreţului  Dumnezeu.
Învăţaţi de Dumnezeu, venim să vedem măreţia Sa infinită şi
faptul că El este oriunde prezent cu noi şi fiind umpluţi de un
sens profund al Căpeteniei noastre, nu îndrăznim să păcătuim.
Din  moment  ce  Dumnezeu  este  aproape,  nu  putem  să-L
ofensăm.  Cuvintele  „frica  de  Mine”  înseamnă  de  asemenea
frică  filială,  din  moment  ce  Dumnezeu  este  Tatăl  nostru  şi
simţim  Duhul  înfierii  când  strigăm „Abba,  Tată.”99 Această
dragoste a copilului pentru tatăl său aprinde în noi o frică de a
nu întrista pe cel ce-l iubim şi de aceea nu avem nici o dorinţă
de  a  ne  îndepărta  de  el.  Inima  noastră  este  de  asemenea
mişcată  de  un  simţ  al  obligaţiei  pline  de  recunoştinţă.
Dumnezeu este atât de bun cu mine, cum aş putea păcătui? El
mă  iubeşte,  deci  cum  aş  putea  să-L  supăr?  El  mă
binecuvântează atât de mult zi de zi încât n-aş putea face ceva
opus voii Sale. Ai primit vreodată o alegere şi o milă ieşită din
comun? Am văzut aceasta adesea în viaţa mea şi când lacrimile
îmi umpleau ochii  la văzul  atâtor binecuvântări,  simţeam că
dacă ispita ar veni,  ar fi  într-o vreme când n-aş avea inimă,
ochi  sau  urechi  pentru  aceasta.  Recunoştinţa  blochează  uşa
împotriva păcatului şi marea dragoste primită răstoarnă ispita
de a rătăci, oricât de mare ar fi. Strigătul nostru este: „Domnul
mă inundă cu iubire, El mă binecuvântă cu cea mai apropiată
legătură cu El;  cum aş putea să fac o asemenea ticăloşie să
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Fiind iubit de El atât de

99 Romani, 8:15
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special şi unit cu El de un legământ veşnic, cum aş putea fugi
din faţa dragostei  atât de minunate? Desigur, nu putem găsi
nici o plăcere în a-L supăra pe Dumnezeu, ci suntem bucuroşi
să Îi îndeplinim poruncile, ascultând vocea Cuvântului Său. 

Vedeţi,  dragii  mei,  această perseverenţă a sfinţilor este
stăruinţa în sfinţenie: „să nu se depărteze de Mine.” Dacă harul
lui Dumnezeu te-a schimbat cu adevărat, atunci eşti schimbat
radical şi pentru totdeauna. Dacă ai venit la Cristos, El nu ţi-a
dat doar o cană de apă a vieţii, ci a spus: „Apa pe care o dau
Eu va fi izvor de apă ce va ţâşni în viaţa veşnică.”100 Lucrarea
ce este săvârşită în regenerare nu este una temporară prin care
un  om este  schimbat  pentru  un  timp  doar,  ci  este  una  fără
sfârşit  prin care omul este născut pentru ceruri. Aceasta este
viaţa dată la noua naştere, viaţă ce nu poate muri, căci este o
sămânţă vie ce nu poate putrezi, ce trăieşte şi aduce rod pentru
totdeauna. Harul va continua să lucreze în om până îl conduce
la slavă. 

Dacă cineva crede altceva decât ce am spus, nu am ce
face; dar i-aş implora să nu creadă ceva diferit  de text,  căci
Scriptura nu poate fi încălcată. Citiţi următoarele: „Voi pune în
inimă frica de Mine ca să nu se depărteze de Mine.” Acolo stă
scris „să nu se depărteze de Mine” şi dacă mă întrebaţi prin ce
modalitate Dumnezeu menţine această frică în inima poporului
Său vă voi răspunde că este lucrarea Duhului lui Dumnezeu şi
Duhul  Sfânt  de  obicei  lucrează  prin  mijloace.  Frica  de
Dumnezeu este ţinută în viaţă prin auzirea Cuvântului, pentru
că  credinţa  vine  în  urma  auzirii  şi  frica  sfântă  vine  prin
credinţă. Fii perseverent deci în ascultarea Cuvântului, şi frica
aceea este păstrată în inimile noastre prin citirea Scripturilor,
fiindcă în timp ce ne hrănim cu Cuvânt, ne insuflă în noi acea
frică de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii. Această
frică  de  Dumnezeu  este  menţinută  în  noi  prin  credinţa
adevărului  revelat  şi  a  meditării  asupra  lui.  Studiază
învăţăturile harului şi fii învăţat în analogia credinţei, cunoaşte

100 Ioan, 4:14
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Evanghelia  bine  şi  aceasta  va  alimenta  focul  fricii  de
Dumnezeu  din  inimile  voastre.  Petreceţi  timp  în  rugăciune
privată, căci aceasta stârneşte focul şi-l face să ardă mai tare.
Şi, în fine, căutaţi să trăiţi aproape de Dumnezeu, să rămâneţi
în El, fiindcă în timp ce rămâneţi în El şi cuvintele Lui rămân
în voi, veţi aduce mai mult rod şi astfel veţi fi ucenicii Lui.

Cred  că  această  doctrină  a  perseverenţei  sfinţilor  este
una foarte rodnică. Într-o joi seara, nu cu mult timp în urmă,
am predicat această învăţătură cu toată puterea mea şi mulţi au
fost întăriţi de ea, dar, mai bine de atât, mulţi au fost atinşi şi
au fost conduşi în a-şi îndrepta feţele spre Cristos. Unii predică
o învăţătură cu o uşă largă, dar este doar uşa, căci după ce vei
fi intra, nimic nu este acolo, deoarece nu eşti mai în siguranţă
decât erai afară. Oile nu se grăbesc să intre acolo unde nu este
păşune. Unii au spus că învăţătura mea este îngustă, deşi sunt
sigur că nu este aşa, dar dacă o uşă pare strâmtă, dacă este ceva
ce merită avut dincolo de ea, mulţi vor căuta să intre. Sunt atât
de multe şi  minunate binecuvântări în legământul harului că
înţelepţii  sunt  nerăbdători  să  se  bucure de ele.  „Vai!”,  spun
unii,  „dacă  mântuirea  ar  fi  un  lucru  veşnic,  dacă  această
reînnoire  înseamnă  o  schimbare  a  firii  fără  posibilitate  de
revenire  la  starea  iniţială,  atunci  vreau să  o am şi  eu.  Dacă
mântuirea este un lucru poleit doar, care se duce în timp, atunci
nu  o  vreau,  dar  dacă  este  argint  pur,  atunci  daţi-mi  şi  mie
această mântuire.” Oare darul harului ne face părtaşi la natura
divină şi  ne face să evadăm din stricăciunea în care trăieşte
lumea? Atunci vrem şi noi acest dar. Mă rog ca unii de aici să-
şi  dorească mântuirea,  deoarece asigură o viaţă de sfinţenie.
Partea atrăgătoare ce m-a adus la Cristos a fost aceasta – am
crezut că mântuirea era o siguranţă de caracter. În ce alt mod ar
putea un tânăr să-şi cureţe viaţa decât prin a se dărui în mâinile
sfinte ale Domnului Isus pentru a nu cădea? Am spus – dacă
mă dăruiesc lui Cristos, El mă va mântui de păcate, de aceea
am venit la El şi El mă păzeşte. Şi cât de muzicale sunt aceste
cuvinte: „Să nu se depărteze de Mine!”
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Şi ca să folosesc o imagine veche: fiţi siguri că vă luaţi
bilet  până  la  capăt  de  linie.  Mulţi  oameni  au  crezut  în
Dumnezeu pentru a-i mântui doar pentru o vreme şi atâta timp
cât  sunt  credincioşi  sau  cinstiţi.  Preaiubiţilor,  credeţi  în
Dumnezeu pentru a vă păstra credincioşi şi cinstiţi toată viaţa –
luaţi-vă un bilet până la capăt de linie. Luaţi-vă o mântuire ce
acoperă  toate  riscurile.  Nu există  un altfel  de  bilet  emis  de
birouri autorizate, decât unul până la capătul liniei. Altfel de
bilete sunt falsuri. Cel ce nu vă poate păstra pentru totdeauna,
nu o poate face nici pentru o zi. Dacă puterea regenerării n-ar
dura o viaţă, n-ar dura nici o oră. Credinţa în legământul veşnic
stârneşte sângele inimii mele, mă umple de bucurie plină de
recunoştinţă, mă inspiră cu încredere, mă umple de entuziasm.
Nu voi renunţa niciodată la încrederea mea în ceea ce Domnul
a spus: „Voi încheia cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi
mai întoarce de la ei, ci le voi face bine, şi le voi pune în inimă
frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.” Dumnezeu să
vă binecuvânteze, în Numele lui Cristos! Amen. 
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Mântuirea, numai prin har

Predică rostită la 29 iulie 1866, duminică dimineaţa,
la Metropolitan Tabernacle, Newington, Londra

„El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu
pentru faptele noastre, ci după hotărârea101 Lui şi
după  harul  care  ne-a  fost  dat  în  Cristos  Isus,
înainte de veşnicii...”

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei, 1:9

DACĂ vrem să influenţăm persoane care gândesc,
trebuie s-o facem pe baza unor argumente solide.

Minţile înguste pot fi prelucrate chiar şi numai prin
căldura emoţiilor şi prin forţa sentimentelor, dar cu partea
cea mai valoroasă a comunităţii trebuie să lucrezi într-o
altfel  de  manieră.  Când  apostolul  Pavel  a  dorit  să-l
influenţeze pe Timotei, fiul său în credinţă, care era un
cercetător sârguincios şi serios, înzestrat nu doar cu har,
ci şi cu talente, el n-a încercat să-l impresioneze făcând
apel la sentimentele lui, ci a considerat că modul cel mai
eficient de a acţiona asupra lui era prin a-i aduce aminte

101 În  originalul  grecesc  termenul  prothesis nu  semnifică  nici
„hotărâre”, ca în versiunea Dumitru Cornilescu, 1923, întrebuinţată
aici,  nici  „scop”, aşa cum redă traducerea engleză folosită de Ch.
Spurgeon, ci înseamnă „expunere”, „plan”. Ca atare, vom întrebuinţa
conotaţia „plan”, a cărei corectitudine reiese şi din contextul imediat
al versetului. N.tr.
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de  adevărul  doctrinar  solid  pe  care  ştia  că  îl  crezuse
Timotei. Aceasta este o lecţie pentru toţi slujitorii. Unii
predicatori sârguincioşi incită oamenii fără încetare, dar
rareori  le  dau acestora şi  ceva învăţătură… dacă o fac
vreodată.  Ei  aduc  mult  foc,  dar  puţină  lumină.  Să  ne
ferească  Dumnezeu să spunem vreun cuvânt  împotriva
apelului  la  sentimente;  acesta  este  de  cea  mai  mare
importanţă, la locul său, însă există o limită în folosirea
lui. O religie care se bazează numai pe stârnirea emoţiilor
şi este susţinută şi menţinută numai pe această bază, va fi
obligatoriu  foarte  şubredă  şi  lipsită  de  substanţă,  şi
opoziţia o va zdrobi foarte iute sau mâna timpului o va
nărui. Predicatorul poate atinge prin apeluri sentimentele
oamenilor aşa cum un harpist atinge coardele harpei; ar fi
foarte nechibzuit dacă ar neglija un instrument atât de apt
şi  de  admirabil,  însă,  totuşi,  întrucât  are  de-a  face  cu
creaturi  raţionale,  nu  trebuie  să  uite  să  ilumineze
intelectul şi să dea învăţătură înţelegerii. Şi cum ar putea
face  apel  la  înţelegere  mai  bine  decât  prezentându-i
adevărul pe care Duhul Sfânt îl dă spre învăţătură?...

Doctrina scripturală trebuie să ne furnizeze motive
puternice care trebuie imprimate în minţile creştinilor. Mi
se pare că dacă aş putea cumva, printr-un impuls lipsit de
raţionalitate, să vă determin să faceţi o anumită acţiune,
poate că ea şi-ar avea un rost al său, dar ar fi nesigur şi
nedemn de încredere, căci aţi fi la fel de deschişi la ideea
deplasării în direcţia opusă dacă ar exista alţii mai iscusiţi
în  aceste  tipuri  de  manevre.  Dar  dacă  Dumnezeu  ne
împuterniceşte prin Duhul Său să vă influenţăm minţile
pe  baza  adevărului  solid  şi  a  unei  argumentaţii
substanţiale, atunci vă veţi deplasa cu o putere constantă
pe care nimic n-o poate devia. O pană zboară în vânt, dar
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nu are puterea intrinsecă de a se mişca şi, în consecinţă,
atunci când vântul s-a oprit, ea cade la pământ; cam aşa e
şi cu religia emoţiilor stârnite. Dar vulturul are viaţă în
sine însuşi şi aripile-l poartă semeţ înainte, fie că briza îi
este favorabilă, fie nu: aşa este şi religia atunci când este
susţinută de convingerea adevărului. Omul bine instruit
în Cristos Isus stă neclintit acolo unde un prunc neînvăţat
cade sau este  dus în rătăcire.  „Nu fiţi  purtaţi  de orice
vânt de învăţătură”,102 zice apostolul, şi cei care sunt cel
mai  puţin  probabil  că  vor  fi  rătăciţi  sunt  cei  bine
întemeiaţi în adevăr, după cum se găseşte acesta în Isus. 

Este întrucâtva remarcabil – sau cel puţin aşa pare
oamenilor care nu sunt obişnuiţi să se gândească la acest
subiect – că apostolul, pentru a-l stârni pe Timotei spre
îndrăzneală şi pentru a-l păstra consecvent în credinţă, îi
aminteşte acestuia despre măreaţa doctrină care spune că
harul  lui  Dumnezeu  domneşte  în  privinţa  mântuirii
oamenilor. În acest verset, un verset parantetic, după cum
l-ar denumi unii,  dar care mie mi se pare că merge în
aceeaşi  direcţie  în  care  curge  pasajul,  el  face  un  scurt
rezumat  al  Evangheliei,  arătând  proeminenţa  pe  care
aceasta o acordă harului lui Dumnezeu, cu intenţia de a-l
menţine pe Timotei îndrăzneţ în mărturia depusă pentru
Cristos. Nu mă îndoiesc câtuşi de puţin că, învăluită în
doctrinele harului zace o putere cu mult mai mare decât
au visat  unii  vreodată.  S-a ajuns la obiceiul de a  privi
adevărul doctrinar ca nefiind nimic mai mult decât teorie
nepractică,  şi  mulţi  au  vorbit  despre  preceptele
Cuvântului  lui  Dumnezeu ca  fiind  mai  practice  şi  mai
folositoare. Poate va veni ziua în care vom vedea într-o
lumină  mai  clară  că  învăţătura  sănătoasă  este  însăşi

102 Efeseni, 4:14
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rădăcina  şi  energia  vitală  a  sfinţeniei  practice,  şi  a-i
învăţa  pe  oameni  adevărul  revelat  de  Dumnezeu  este
modul  cel  mai  concret  şi  mai  sigur  de  a-i  duce  spre
ascultare şi sfinţenia perseverentă. Fie ca Duhul Sfânt să
ne  asiste  în  timp  ce,  mai  întâi,  vom examina  doctrina
propovăduită de apostol în acest text; şi, în al doilea rând,
utilizările acestei doctrine.

I. Cu  mare  atenţie, SĂ  EXAMINĂM  DOCTRINA
PROPOVĂDUITĂ DE APOSTOL ÎN ACEST TEXT.

Prietenii îşi vor aminti că obiectul nostru nu e acela
de  a  predica  cea  mai  populară  sau  mai  acceptabilă
doctrină,  şi  nici  nu  dorim  ca  în  adunare  să  expunem
concepţiile unui anume om; singurul nostru ţel este acela
de a prezenta ceea ce considerăm a fi înţelesul textului.
Vom rosti,  probabil,  doctrine  care  nu  vor  fi  pe  placul
unora,  iar  dacă nu vă vor plăcea,  noi nu vom fi  deloc
surprinşi, şi chiar dacă veţi fi vexaţi şi supăraţi nu vom fi
deloc alarmaţi, întrucât noi n-am înţeles niciodată că am
fi  fost  trimişi  să  predicăm  ceva  ce  ar  trebui  să  placă
auditorilor noştri,  şi nici nu ni se cere de către oameni
raţionali,  ca  să  nu  spunem  înzestraţi  cu  har,  să  ne
modelăm concepţiile pentru a se potrivi  celor avute de
audienţa  noastră.  Noi  ne  socotim  răspunzători  faţă  de
Dumnezeu şi  de text;  şi  dacă oferim înţelesul  textului,
credem că redăm gândirea lui Dumnezeu, şi atunci vom
fi pe placul Său, lucru care ne va fi  suficient,  iar  apoi
poate să ne contrazică cine vrea. Cu toate acestea, fie ca
fiecare  minte  candidă  să  fie  dispusă  să  primească
adevărul, care se găseşte clar în Cuvântul inspirat.
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1. În  cuvintele „care ne-a mântuit  şi  ne-a dat  o
chemare  sfântă,  nu  pentru  faptele  noastre,  ci  după
hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Cristos
Isus,  înainte  de  veşnicii”, apostolul,  afirmându-şi
doctrina,  declară  că  Dumnezeu  este  autorul  mântuirii:
„care ne-a mântuit  şi  ne-a dat o chemare sfântă”.  Tot
sensul  versetului  este  direcţionat  spre  o  afirmaţie
categorică  a  doctrinei  lui  Iona:  „mântuirea  vine  de  la
Domnul”.103 Ar fi  nevoie  de foarte  multă  răstălmăcire,
implicând  mai  mult  decât  ingenuitate,  ar  cere  chiar
necinste să înţelegi din acest text că mântuirea vine de la
om. Însă, a descoperi că mântuirea este în întregime de la
Dumnezeu înseamnă a percepe adevărul care se află la
însăşi  suprafaţa  textului.  Nu  se  impune  nevoia  unei
cercetări profunde, drumeţul, chiar un nechibzuit de-ar fi,
nu se va rătăci în el, întrucât textul spune atât de clar pe
cât pot cuvintele înfăţişa: Dumnezeu „ne-a mântuit şi ne-
a dat o chemare sfântă...” Prin urmare, apostolul, pentru
a aduce în prim plan faptul că mântuirea este prin har,
declară că ea este de la Dumnezeu, că ea izvorăşte direct
din El, în întregime din El, şi numai şi numai de la El.
Oare  nu  este  aceasta  în  conformitate  cu  învăţătura
Duhului Sfânt din alte locuri, unde El afirmă în repetate
rânduri că Alfa şi Omega mântuirii noastre trebuie găsite
nu  în  noi  înşine,  ci  în  Dumnezeul  nostru?  Apostolul
nostru, spunând că Dumnezeu ne-a mântuit, se referă la
toate  Persoanele  Unităţii  Divine.  Tatăl  ne-a  mântuit:
„Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică”, 1 Ioan 5:11. „Tatăl
Însuşi vă iubeşte.”104 El este Acela a cărui minte plină de

103 Iona, 2:9
104 Ioan, 16:27
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har a conceput prima gândul răscumpărării alor Săi din
ruina căderii; mintea Sa a fost aceea care a plănuit modul
mântuirii prin substituţie; din inima Sa generoasă a ţâşnit
mai întâi gândul că Cristos ar trebui să sufere în calitate
de  căpetenie  de  legământ  al  poporului  Său,  după cum
spune apostolul: 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului
nostru Isus Cristos,  care ne-a binecuvântat cu
tot  felul  de  binecuvântări  duhovniceşti,  în
locurile cereşti, în Cristos. În El, Dumnezeu ne-
a ales  înainte  de întemeierea lumii,  ca să fim
sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în
dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim
înfiaţi  prin  Isus  Cristos,  după buna plăcere  a
voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care
ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.” Efeseni, 1:3-6.

Din  măruntaiele  compasiunii  divine  a  venit  darul
singurului Său Fiu născut:  „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
veşnică.”105 Tatăl a selectat oamenii cărora li se va stârni
interesul faţă de răscumpărarea prin Fiul Său, căci aceştia
sunt  descrişi  ca  fiind  „chemaţi  după  planul  Său”.106

Planul  mântuirii,  în  toate  detaliile  sale,  a  izvorât  din
înţelepciunea şi harul Tatălui. Cu toate acestea, apostolul
nu a trecut cu vederea lucrarea Fiului. Cu cea mai mare
siguranţă, prin Fiul lui Dumnezeu suntem noi mântuiţi,
căci nu este Numele Său Isus, Mântuitorul? Întrupat în

105 Ioan, 3:16
106 Romani, 8:28
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carne omenească, sfânta Sa viaţă este neprihănirea în care
sunt  înveşmântaţi  sfinţii,  în  timp  ce  moartea  Sa
umilitoare şi dureroasă a împlinit nevoia sacră de sânge
în care păcătosul trebuie să fie spălat pentru a fi curăţat.
Răscumpărarea care este în Cristos Isus este aceea prin
care poporul lui Dumnezeu este primit în Preaiubitul Său.
Cu un suflet, înaintea tronului ei cântă „A Celui ce ne-a
iubit şi ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Său,
a Lui să fie slava”,107 iar ei intonează acest imn pentru că
El merită slava care I se aduce. Fiul lui Dumnezeu este
Acela care este Mântuitorul oamenilor, şi nu oamenii sunt
mântuitorii lor înşişi. 

Şi apostolul nu a uitat, sunt încredinţat de aceasta,
de a Treia Persoană din binecuvântata Unitate: de Duhul
Sfânt. Cine altcineva decât Duhul Sfânt ne dă mai întâi
puterea de a înţelege Evanghelia? Căci  „omul firesc nu
primeşte  lucrurile  Duhului  lui  Dumnezeu”.108 Oare  nu
Duhul  Sfânt  este  Acela  care  ne  influenţează  voinţa,
întorcându-ne  de  la  vechea  noastră  răzvrătire  la
ascultarea  de  adevăr?  Oare  nu Duhul  Sfânt  este  Acela
care ne înnoieşte, creându-ne în Cristos Isus în vederea
faptelor bune? Oare nu prin suflarea Duhului Sfânt trăim
viaţa  spirituală?  Nu  este  El  pentru  noi  instructorul,
mângâietorul, învietorul nostru, nu este El, de fapt, totul
prin  lucrările  Sale  active  asupra  minţii  noastre?  Prin
urmare,  despre  Tatăl,  în  planificare,  despre  Fiul,  în
răscumpărare,  şi  despre  Duhul  Sfânt  în  aplicarea
răscumpărării,  trebuie  să  vorbim  ca  despre  singurul
Dumnezeu „care ne-a mântuit”.

Fraţilor, a spune că noi ne mântuim pe noi înşine

107 Apocalipsa, 1:5
108 1 Corinteni, 2:14
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înseamnă a rosti o absurditate evidentă. În Scripturi noi
suntem  denumiţi  „un  templu”109 –  un  templu  sfânt  în
Domnul.  Dar  ar  putea  cineva  să  afirme  că  pietrele
edificiului au fost propriul lor arhitect? Se poate spune că
pietrele clădirii în care suntem adunaţi acum s-au cioplit
în forma actuală, şi apoi s-au adunat în mod spontan şi au
ridicat acest edificiu spaţios? Dacă cineva ar afirma un
lucru  atât  de  nechibzuit,  am fi  înclinaţi  să-i  punem la
îndoială sănătatea mentală; cu mult mai mult vom sus-
pecta,  aşadar,  sănătatea  spirituală  a  unui  om care  s-ar
aventura  să  afirme  că  marele  templu  al  adunării  lui
Dumnezeu s-a proiectat şi s-a construit singur. Nu, ci noi
credem că  Dumnezeu-Tatăl  a  fost  arhitectul,  a  desenat
planul,  a  furnizat  materialele  de  construcţie  şi  va
desăvârşi lucrarea. Se va spune oare că cei care au fost
răscumpăraţi  s-au  răscumpărat  singuri?  Că  sclavii  lui
Satan şi-au rupt singuri lanţurile? Atunci, de ce a mai fost
nevoie de un Răscumpărător? Cum ar mai fi fost nevoie
ca Isus să Se pogoare în lume să-i răscumpere pe cei care
s-ar  fi  putut  răscumpăra  singuri?  Credeţi  că  oile  lui
Dumnezeu, smulse din fălcile leului, ar fi put să se scape
singure? Ar fi un lucru straniu dacă lucrurile ar sta aşa.
Domnul nostru Isus nu a venit pentru a face o lucrare din
exces de zel,  dar dacă a venit  pentru a mântui oameni
care  s-ar  fi  putut  mântui  singuri,  atunci  înseamnă,  cu
siguranţă, că a venit fără să fi existat necesitatea de a o
face. Noi nu putem crede că Cristos a venit pentru a face
ceea ce păcătoşii ar fi putut face singuri. Nu! „Eu singur
am călcat în teasc, şi nici un om dintre popoare nu era
cu  Mine…”110 iar  răscumpărarea  poporului  Său  Îi  va

109 Efeseni, 2:21
110 Isaia, 63:3a
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aduce slavă numai Lui. Se poate afirma că cei care erau
morţi s-au resuscitat spiritualiceşte singuri? Se pot învia
morţii pe ei înşişi? Cine va afirma că Lazăr, care putrezea
în mormânt, a venit la viaţă prin propria sa putere? Dacă
aşa s-ar spune şi aşa s-ar şi crede, doar atunci – şi,  de
fapt, nici atunci – nu vom crede că morţii în păcat s-au
înviat  vreodată.  Cei  care  sunt  mântuiţi  de  Dumnezeu
Duhul Sfânt sunt creaţi din nou, conform Scripturii; dar
cine a visat vreodată că Creaţia s-ar fi putut crea singură?
Dumnezeu  a  creat  lumea  din  nimic,  prin  rostire,  dar
nimicul nu a ajutat la crearea Universului; energia divină
poate  face tot,  dar  ce  poate  face nimicul?  Acum,  dacă
avem o nouă creaţie, trebuie să fi fost şi un creator, şi este
clar că pe-atunci, noi, nefiind creaţi spiritualiceşte, nu am
putut  ajuta  la  propria  noastră  nouă creaţie,  decât  dacă,
desigur,  moartea  ar  putea  ajuta  vieţii  şi  non-existenţa
poate ajuta creaţiei. Gândirea firească nu asistă Duhul lui
Dumnezeu la crearea unui om nou, ci regenerarea este cu
desăvârşire  lucrarea  lui  Dumnezeu  Duhul  Sfânt  iar
lucrarea înnoirii este din puterea Sa neasistată. Deci, pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Îl adorăm şi adunând laolaltă
aceste gânduri, ne prosternăm cu smerenie la picioarele
tronului  augustei  Maiestăţi  şi  recunoaştem  că  dacă
suntem mântuiţi, atunci numai El singur ne-a mântuit, şi
a Lui să fie slava.

2.  Apoi,  remarcăm faptul că în acest  verset harul
este scos în evidenţă atunci  când vedem că Dumnezeu
acţionează  pe  baza  unei  metode  singulare:  „care  ne-a
mântuit şi ne-a dat o chemare...” Particularitatea acestei
metode  constă  din  trei  trăsături  specifice,  dintre  care
prima  este  faptul  că  mântuirea  este  deja  săvârşită.
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Apostolul foloseşte timpul trecut şi spune „ne-a mântuit”.
Credincioşii în Cristos Isus sunt mântuiţi. Ei nu trebuie
priviţi ca oameni care sunt într-o stare de nădejde şi care,
în  cele  din  urmă,  ar  putea  fi  mântuiţi,  ci  ei  sunt  deja
mântuiţi.  Această  spusă  nu  este  în  conformitate  cu
vorbele obişnuite ale mărturisitorilor de astăzi, căci mulţi
dintre ei vorbesc despre a fi mântuit atunci când mor, ci
este  în  conformitate  cu  uzajul  Scripturii  care  vorbeşte
despre  noi  ca  fiind  mântuiţi.  Să  fie  cunoscut  de  către
fiecare bărbat şi femeie din persoanele prezente aici în
această dimineaţă că ele sunt fie mântuite chiar în acest
moment,  fie  pierdute,  şi  că  mântuirea  nu  este  o
binecuvântare de care vă veţi bucura pe patul de moarte
şi  pe  care  o  veţi  cânta  sus,  într-o  stare  viitoare,  ci  o
chestiune care poate fi obţinută, primită, făgăduită şi de
care  vă  puteţi  bucura  acum.  Dumnezeu  Şi-a  mântuit
sfinţii: observaţi, nu i-a mântuit parţial, ci i-a mântuit în
întregime.  Creştinul  este  perfect  mântuit  în  planul  lui
Dumnezeu; El l-a orânduit pentru mântuire, iar acel plan
este  desăvârşit.  Creştinul  este  mântuit  şi  cu  privire  la
preţul care a fost plătit pentru el, căci acesta nu este plătit
parţial,  ci  în  întregime.  Lucrarea substitutivă pe care a
săvârşit-o  Cristos  nu  este  o  anumită  proporţie  dintr-o
lucrare  ce  trebuie  făcută,  ci  pe  când  murea,  strigătul
Mântuitorului a fost:  „S-a isprăvit!”111 Credinciosul mai
este perfect mântuit şi întru Căpetenia legământului său,
fiindcă după cum eram totalmente pierduţi de îndată ce
Adam a căzut, înainte să fi comis noi vreun păcat faptic,
tot aşa, fiecare om în Cristos a fost mântuit atunci când al
doilea Adam şi-a terminat lucrarea, şi acesta este sensul
în  care  Pavel  foloseşte  expresia  „El  ne-a  mântuit”.

111 Ioan, 19:30
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Această desăvârşire este una din trăsăturile specifice, dar
trebuie să mai observăm una: sesizaţi ordinea lor, nu doar
săvârşirea lor: „El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare...”
Cum adică?...  Ne-a mântuit  înainte  de a ne fi  chemat?
Da, aşa spune textul. Dar este vreun om mântuit înainte
de a fi chemat prin har? Nu prin propria sa experienţă, nu
în  ceea  ce  priveşte  lucrarea  Duhului  Sfânt,  dar  este
mântuit  în  planul  lui  Dumnezeu,  în  răscumpărarea
săvârşită  de  Cristos  şi  în  relaţia  sa  cu  Căpetenia
legământului  său;  şi  el  mai  este  mântuit  în  privinţa
faptului că lucrarea mântuirii  sale este efectuată,  iar  el
trebuie s-o primească doar ca pe o lucrare încheiată. În
vremurile  de  demult  când  existau  închisori  ale  dator-
nicilor,  ai  fi  putut  intra  liniştit  în  celula  unui  datornic,
spunându-i  „Te-am eliberat!”,  dacă ai  fi  plătit  datoriile
sale  şi  ai  fi  obţinut  un  mandat  de  punere  în  libertate.
Poate vei spune: „Păi, el este încă în închisoare”. Aşa e,
dar tu l-ai eliberat de îndată ce i-ai plătit datoriile. Este
adevărat că el este încă în închisoare, dar nu se mai află
acolo legal, şi de îndată ce omul a aflat că datoria a fost
plătită şi că chitanţa a fost depusă autorităţilor în drept, el
şi-a şi dobândit libertatea. Deci, Domnul Isus Cristos a
plătit datoriile poporului Său înainte ca ei să fi ştiut ceva
despre  asta.  Nu a  plătit  El  pe  cruce  în  urmă  cu  peste
1.800 de  ani  până  la  ultimul  bănuţ?  Şi  nu  este  acesta
motivul pentru care de îndată ce ne întâlneşte pe calea
harului,  El  strigă:  „Te-am  mântuit,  primeşte  viaţa
veşnică”? Prin urmare, noi suntem în mod virtual, deşi nu
faptic, mântuiţi înainte de a fi chemaţi. „Ne-a mântuit şi
ne-a dat o chemare...” 

Şi totuşi,  mai există o trăsătură specifică aflată în
strânsă  legătură  cu  chemarea.  Dumnezeu  ne-a  dat  o

140



chemare sfântă! Aceia pe care Mântuitorul i-a mântuit pe
lemn sunt la timpul potrivit chemaţi în mod eficient de
puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt spre sfinţenie; ei se
leapădă de păcate,  se străduiesc să fie ca şi Cristos, ei
aleg  sfinţenia,  nu  din  vreo  constrângere,  ci  din
revendicările exprimate de o natură nouă, care-i face să
se bucure de sfinţenie, după cum la fel de firesc înainte se
desfătau de păcat. În timp ce vechea lor natură iubea tot
ce era rău,  noua lor natură nu poate păcătui, pentru că
este născută din Dumnezeu şi iubeşte tot ce este bun. Nu
menţionează apostolul acest rezultat al chemării noastre
pentru  a  veni  în  întâmpinarea  celor  care  spun  că
Dumnezeu  Şi-a  chemat  poporul  întrucât  El  prevăzuse
sfinţenia  oamenilor  Lui?  Nu  aşa  stau  lucrurile;  El  îi
cheamă la acea sfinţenie. Sfinţenia respectivă nu este o
cauză,  ci  un  efect;  nu  este  motivul  planului  Său,  ci
rezultatul  planului  Său.  El  nici  nu  i-a  ales  nici  nu  i-a
chemat pentru că ei erau sfinţi, ci i-a chemat că să devină
sfinţi, iar sfinţenia este frumuseţea produsă de lucrarea Sa
în ei. Virtuţile pe care le vedem într-un credincios sunt
produsul  lucrării  lui  Dumnezeu tot  atât  de mult  pe cât
este  ispăşirea  însăşi.  Acest  al  doilea  punct  aduce  la
lumină cu mare plăcere plinătatea harului lui Dumnezeu.
Mai  întâi:  mântuirea  trebuie  să  fie  prin  har,  pentru  că
Domnul este autorul ei, şi ce alt motiv decât harul L-ar fi
putut mişca pentru a-i mântui pe vinovaţi? În al doilea
rând, mântuirea trebuie să fie prin har, întrucât Domnul
lucrează  într-un  asemenea  mod  încât  propria  noastră
neprihănire este exclusă pentru totdeauna.

Mântuirea  este  încheiată  de  Dumnezeu,  şi  prin
urmare nu vine de la om sau prin intermediul acestuia;
mântuirea este săvârşită de Dumnezeu într-o ordine care
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plasează sfinţenia noastră ca o consecinţă, nu ca o cauză
şi,  ca  atare,  meritul  personal  este  lepădat  pentru
totdeauna.

3.  Atunci când un vorbitor  doreşte  să  accentueze
adevărul  rostit  şi  să  se  facă  clar  înţeles,  în  general  va
adăuga afirmaţiei sale o formă negativă. Deci apostolul
adaugă un negativ: „nu pentru faptele noastre.” Cea mai
răspândită predică a lumii este: „Fă cât poţi de mult bine,
trăieşte o viaţă morală şi Dumnezeu te va mântui.” Dar
predicarea  evanghelică  sună  aşa:  „Tu  eşti  un  păcătos
pierdut, şi nu meriţi de la Dumnezeu decât dizgraţia Sa;
dacă ar fi să fi mântuit, nu s-ar putea decât printr-un act
de har suveran. Dumnezeu ar trebui să-ţi întindă nesilit
sceptrul de argint al dragostei Sale, căci tu eşti un ticălos
vinovat care merită să fie trimis în fundul iadului. Cele
mai bune fapte ale tale sunt atât de pline de păcat încât nu
te  pot  mântui  cu  nici  un  chip;  harului  benevol  al  lui
Dumnezeu datorezi tu toate lucrurile.” Cineva ar putea
întreba:  „Ah,  nu  sunt  de  nici  un  folos  faptele  bune?“
Faptele  dumnezeieşti  sunt  de  folos  atunci  când  sunt
dovezi  ale  mântuirii  unui  om,  dar  faptele  bune  nu
mântuiesc  un  om  şi  faptele  bune  nu  influenţează
hotărârea lui Dumnezeu de a mântui vreun om, fiindcă
dacă ar fi aşa, atunci mântuirea ar fi chestiune de datorie
şi  nu  de  har.  Domnul  a  declarat  în  Cuvântul  Său  în
repetate  rânduri:  „Nu  prin  fapte,  ca  să  nu  se  laude
nimeni”;112 „nimeni  nu  va  fi  îndreptăţit  prin  faptele
Legii”.113 În  Epistola către galateni, apostolul spune cu
multă  tărie  exact  acest  lucru:  el  îl  declară  cu  o  voce

112 Efeseni, 2:9
113 Galateni, 2:16
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tunătoare,  din  nou şi  din  nou şi  din  nou.  El  neagă  că
mântuirea ar fi măcar în parte datorată faptelor noastre,
căci dacă ar fi prin fapte, declară el,  atunci n-ar mai fi
prin har; altfel, harul n-ar mai fi har şi dacă este prin har,
atunci nu mai este prin fapte, altfel,  faptele n-ar mai fi
fapte. Pavel ne asigură că cele două principii ale harului
şi  meritelor  nu  se  pot  amesteca,  după  cum  nu  poţi
amesteca apa şi focul; dacă este ca omul să fie mântuit pe
baza harului lui Dumnezeu, atunci trebuie să fie pe baza
harului lui Dumnezeu şi nu pe baza faptelor; iar dacă este
ca omul să fie mântuit pe baza faptelor, atunci trebuie să
fie mântuit în întregime pe baza faptelor, şi nu a îndurării
amestecate cu ele, pentru că îndurarea şi fapta nu merg
împreună.  Isus  mântuieşte,  într-adevăr,  dar  El  fie
săvârşeşte toată lucrarea, fie nu săvârşeşte nimic din ea.
El este Căpetenia114 şi Desăvârşirea, şi faptele meritorii
nu  trebuie  să-L  jefuiască  de  partea  cuvenită  Lui.
Păcătosule,  tu  trebuie  fie  să  primeşti  mântuire  în  mod
gratuit din mâna Harului Divin, fie să o agoniseşti prin
propriile tale merite neasistate... dar acest ultim lucru este
absolut imposibil. Ah, de te-ai supune primului!... 

Fraţii  mei,  acesta  este  adevărul,  care  trebuie  în
continuare  să  fie  predicat!  Acesta  este  adevărul  care  a
zguduit întreaga Europă de la un capăt la celălalt, atunci
când  Luther  l-a  proclamat  la  început.  Nu  este  acesta
vechiul tunet pe care marele reformator l-a trăznit spre
Roma: „Îndreptăţiţi în mod gratuit pe baza harului, prin
intermediul răscumpărării care este în Cristos Isus”? Dar
de  ce  a  făcut  Dumnezeu  ca  mântuirea  să  fie  pe  baza
credinţei?  Scriptura  ne spune:  „Prin urmare,  este  prin

114 Sau „Autorul”
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credinţă, ca să fie prin har.”115 Dacă ar fi fost pe baza
faptelor, atunci ar fi fost pe baza unei datorii; dar întrucât
mântuirea este prin credinţă, vedem clar că în credinţă nu
există nici un merit. Prin urmare, mântuirea trebuie să fie
pe baza harului.

4.  Textul meu  este  chiar  mai  explicit,  căci  este
menţionat planul veşnic. Următorul lucru pe care-l spune
apostolul  este  acesta:  „(El) ne-a mântuit  şi  ne-a dat  o
chemare  sfântă,  nu  pentru  faptele  noastre,  ci  după
hotărârea  Lui...” Reţineţi  această  formulare:  „după
hotărârea Lui”. Ah, cum se mai zvârcolesc unii asupra
acestui cuvânt, de parcă ar fi viermişori înfipţi în cârligul
pescarului!  Dar  iată-l  prezent  acolo  şi  nu  ne  putem
descotorosi  de  el.  Dumnezeu  Îşi  mântuieşte  poporul
„după planul  Său”,  ba  mai  mult,  „după propriul  Său
plan”.116 Fraţi şi surori, nu vedeţi voi modul în care tot
meritul şi toată puterea făpturii este expulzată atunci când
sunteţi  mântuiţi,  nu  după planul  sau  meritul  vostru,  ci
„după propriul Său plan”? Nu voi zăbovi asupra acestui
lucru:  nu  intenţionez  să  expun  pe  deplin  în  discursul
acestei dimineţi marea taină a dragostei care alege, dar nu
voi dosi adevărul nici  o clipă măcar.  Dacă un om este
mântuit, nu e mântuit pentru că el a plănuit să fie mântuit,
ci pentru că Dumnezeu a plănuit să-l mântuiască. N-aţi
citit  niciodată  depoziţia  Duhului  Sfânt:  „Aşadar,  nu
atârnă  nici  de  cine  vrea,  nici  de  cine  aleargă,  ci  de
Dumnezeu  care  are  milă”?117 Mântuitorul  a  spus
apostolilor  Săi,  spunându-ne şi  nouă,  de fapt:  „Nu voi

115 Romani, 4:16
116 Conform versiunii engleze, n. tr.
117 Romani, 9:16
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M-aţi  ales  pe  Mine,  ci  Eu  v-am  ales  pe  voi  şi  v-am
rânduit  să mergeţi şi să aduceţi rod...”118 Cu privire la
libertatea voinţei, unii au o părere, alţii alta, dar doctrina
Mântuitorului nostru este: „...şi nu vreţi să veniţi la Mine
ca  să  aveţi  viaţa”.119 Voi  nu  vreţi  să  veniţi,  voinţele
voastre nu vă vor aduce niciodată; iar dacă totuşi veniţi,
aceasta  se  datorează  faptului  că  harul  v-a  înduplecat.
„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl,
care M-a trimis.” „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni
afară” este un text general măreţ şi preţios, dar el este
foarte  consecvent  cu  restul  versetului:  „Tot  ce-mi  dă
Tatăl va ajunge la Mine”.120 Textul nostru ne spune că
mântuirea noastră are loc „după planul Său”. E ciudat că
oamenii  se  mânie  atât  de  tare  împotriva  planului  lui
Dumnezeu.  Noi  înşine  avem  un  plan;  noi  permitem
semenilor noştri să aibă o parte de voinţă personală, mai
ales atunci când vor să doneze bunurile lor; dar oamenii
vor să Îl  lege şi  să Îl  înlănţuiască pe Dumnezeul meu,
interzicându-i să facă ce vrea El cu ce este al Său. Dar să
vă fie cunoscute aceste lucruri, voi, oameni care replicaţi
împotriva  lui  Dumnezeu,  că  El  nu dă  socoteală  de ale
Sale, ci vă întreabă: „Nu pot face ce vreau cu ce este al
Meu?”121 El domneşte în Ceruri şi peste oştirile acestei
lumi  inferioare,  şi  nimeni  nu-I  poate  opri  mâna  sau
spune: „Ce faci?”122 

5.  Dar apoi  textul,  ca  nu  cumva  să  facem  vreo

118 Ioan, 15:16
119 Ioan, 5:40
120 Ioan, 6:44 şi 37
121 Matei, 20:15
122 Isaia, 45:9 şi Daniel, 4:34-35
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greşeală, adaugă  „după hotărârea Lui şi după harul...”
Planul nu este fondat pe vreun merit văzut mai dinainte ci
numai pe har. Este vorba despre har, numai despre har şi
de nimic altceva decât despre har de la început până la
sfârşit. Omul stă tremurând afară, un criminal osândit, iar
Dumnezeu,  şezând  pe  tronul  Său,  îşi  trimite  la  el
vestitorul pentru a-i spune că este dispus să primească la
Sine păcătoşi şi să-i graţieze. Păcătosul replică: „Ei bine,
sunt dispus să fiu graţiat dacă mi se permite să fac ceva
pentru a dobândi graţierea. Dacă pot sta înaintea Regelui
şi pretinde că am făcut ceva pentru a-I câştiga favoarea,
sunt destul de dispus să vin.” Dar vestitorul îi dă replica:
„Nu;  ci  dacă  este  să  fi  graţiat,  trebuie  să  înţelegi  că
aceasta  este  în  întegime  un  act  de  har  din  partea  lui
Dumnezeu. El nu vede nimic bun în tine, dar este dispus
să te primească aşa cum eşti, murdar, rău, ticălos şi lipsit
de merite; El este dispus să-ţi dea în har ceea ce nu ţi-ar
vinde şi ceea ce ştie că nu poţi dobândi de la El. Vrei să
primeşti aceasta?” Natural, fiecare om va răspunde: „Nu.
Nu accept să fiu mântuit în felul acesta.” Ei bine, suflete,
adu-ţi aminte că nu vei fi niciodată mântuit absolut deloc,
întrucât modul lui  Dumnezeu este cel al  mântuirii  prin
har.  Dacă  ar  fi  să  fi  vreodată  mântuit,  dragul  meu
ascultător,  va  trebui  să  mărturiseşti  că  nu  ai  meritat
vreodată  nici  măcar  o  binecuvântare  de  la  Dumnezeul
harului. Dacă ar fi să ajungi vreodată în Ceruri, va trebui
să dai Numelui Său toată slava. Şi aminteşte-ţi că, chiar
şi în privinţa acceptării acestei îndurări oferite ţie, n-o vei
accepta niciodată dacă nu te face El dispus s-o primeşti.
El o înfăţişează cu generozitate înaintea fiecăruia dintre
voi, şi te invită cu onestitate să vii la Cristos şi să trăieşti;
dar ştiu că nu vei veni niciodată dacă harul eficient care a
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furnizat mai întâi îndurarea nu te va face să fi şi dispus să
accepţi acea îndurare. Deci, textul ne spune că este vorba
de planul şi de îndurarea Lui.

6. Din nou, pentru a înlătura orice pare a fi mândrie,
despre toate acestea se vorbeşte ca despre un dar. Vă rog
să observaţi aceasta, ca nu cumva – căci noi suntem nişte
oi atât de rătăcitoare în această privinţă – să ieşim de pe
păşune.  Deci,  se adaugă:  „după hotărârea Lui şi după
harul care ne-a fost dat“, nu „care ne-a fost vândut” sau
„oferit”,  ci  „dat”.  Aici  El  rosteşte  un  cuvânt  care  dă
lovitura de graţie tuturor meritelor: „care ne-a fost dat”;
„dăruit”, şi ce poate fi mai gratuit decât un cadou şi ce
poate fi mai evident ca izvorând din har? 

7.  Dar darul este dat într-un fel care-L slăveşte pe
Cristos. Este scris:  „care ne-a fost dat în Cristos Isus.”
Noi rugăm să avem parte de îndurare din izvorul harului,
dar nu cerem să facem noi găleata cu care ne este adus
harul. Cristos trebuie să fie vasul sacru în care harul lui
Dumnezeu  este  adus  buzelor  noastre  însetate.  Acum,
unde este fala? Păi, cu siguranţă că ea este îngenuncheată
la poala crucii şi cântă: „departe de mine să mă laud cu
altceva decât cu crucea Domnul nostru Isus Cristos.”123

Nu e oare vorba despre har, şi numai despre har?...

8.  Cu  toate  acestea,  puţin  mai  departe este
menţionată  şi  adăugată  o  perioadă:  „...înainte  de
veşnicii...”.  Aceste ultime cuvinte  mi  se  par  a  umili  o
dată  pentru  totdeauna  ideea  privitoare  la  orice  merit
propriu  pentru  mântuirea  noastră,  întrucât  aici  este

123 Galateni, 6:14
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mărturisit  că  Dumnezeu  ne-a  dat  harul  „înainte  de
veşnicii”.  Unde erai tu atunci? Ce contribuţie ai adus tu
„înainte  de  veşnicii”?  Încearcă,  dacă  poţi,  să  zbori  cu
închipuirea în anii străvechi în care munţii cei bătrâni şi
natura vârstnică încă nu se născuseră; atunci când lumea,
şi  soarele,  şi  luna  şi  stelele,  erau  toate  un  embrion  în
măreaţa minte a lui Dumnezeu; atunci când pe marea ne-
navigată a spaţiului încă nu bătuse nici o aripă de serafim
şi atunci când tăcerea maiestuoasă nu tresărise la auzul
imnurilor heruvimilor… când Dumnezeu sălăşluia singur.
Dacă-ţi poţi imagina acel timp înainte de timp, acea vastă
veşnicie, să ştii că atunci ne-a dat El nouă har în Cristos
Isus. O, suflete, ce-ai avut tu de-a face cu asta? Care-ţi
sunt, aşadar, meritele? Unde erai tu însuţi? O, tu, fir de
praf  de  pe  cumpănă,  gâză  trăitoare  o  zi,  unde  erai  tu
atunci?...  Vezi  tu  cum  domnea  Iehova,  împărţind
îndurarea  după cum Îi  bine-plăcea  şi  rânduind la  viaţă
veşnică,  fără  să  Se  sfătuiască  cu  vreun  om sau  vreun
înger, căci nici un om şi nici un înger nu existau încă. Ca
să  poată  fi  numai  prin  har  El  ne-a  dat  har  înainte  de
începuturile lumii. 

Am prezentat cu sinceritate doctrina textului şi nimic
altceva. Dacă nu acesta este înţelesul textului, atunci nu
ştiu care ar putea fi el, dar eu cred că v-am oferit înţelesul
său natural şi gramatical. Iar dacă nu vă place învăţătura
asta, ei bine, nu vă pot ajuta. Nu eu am scris textul şi
dacă  trebuie  să-l  prezint,  atunci  trebuie  să-l  prezint  cu
onestitate, aşa cum este el în Cuvântul Stăpânului meu, şi
vă rog să primiţi ce spune El, indiferent de ceea ce veţi
face cu lucrurile pe care vi le spun eu.
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II.  Vă  rog să  mai  aveţi  răbdare  pentru  a  VĂ
ARĂTA ÎNTREBUINŢĂRILE ACESTEI DOCTRINE.

Doctrina harului a fost dosită în depozitul de lemne.
Este  recunoscut  faptul  că  ea  este  adevărată,  căci  este
mărturisită  în  multe  Crezuri;  ea  se  află  în  articolele
Bisericii Angliei şi se află în Mărturisirile numeroaselor
feluri de creştini protestanţi, cu excepţia celor care sunt
arminieni declaraţi, dar cât de puţin predicată este ea! Ea
este depusă printre relicvele trecutului, considerată a fi un
fel  de  ofiţer  pensionat  respectabil,  despre  care  nu  te
aştepţi  să  mai  facă  serviciu  activ.  Acum,  eu  cred  că
această  doctrină  nu  este  un  ofiţer  în  pensionare  din
armata Stăpânului, ci este la fel de plină de forţă şi de
vigoare pe cât a fost odată. Dar care să fie întrebuinţarea
sa? Păi, mai întâi, este clar din pasaj că ea are tendinţa de
a-l face îndrăzneţ pe omul care o primeşte. Pavel îi spune
lui  Timotei  să  nu se ruşineze,  pentru  următorul  motiv:
cum  s-ar  putea  ruşina  un  om  atunci  când  crede  că
Dumnezeu i-a dat har în Cristos Isus înainte de a fi fost
lumea?  Să  presupunem  că  omul  este  foarte  sărac.  El
spune: „Oh, ce contează? Deşi n-am decât un pumn de
făină într-o oală şi puţin untdelemn într-un ulcior, cu toate
acestea am mult şi am parte în lucrurile veşnice. Numele
meu nu este nici în Cartea Judecăţii,124 nici în Almanahul
Nobilimii  scris  de  Burke;125 dar  el  se  află  în  cartea
alegerii  lui  Dumnezeu,  şi  se  afla  acolo  înainte  de
veşnicii.” Un asemenea om îndrăzneşte să se uite drept în

124 Cartea  judecăţii,  porecla  arhivelor  recensământului  poruncit  de
William  Cuceritorul  în  1086,  în  care  erau  înregistrate  averile  şi
proprietăţile supuşilor săi. N.ed.
125 Burke’s Peerage  reprezintă arhivele care cuprind numele tuturor
familiilor regale, nobile sau cu titluri cavalereşti. N.ed.
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ochii celui mai mândru dintre semenii săi. Aceasta este
doctrina  cu  care  se  hrăneau  vitejii  Ironsides126 din
vechime, bărbaţi care, atunci când se năpusteau în luptă
cu strigătul „Domnul oştirilor!” îi făceau pe cavaleri să
zboare dinaintea lor ca pleava în vânt. Nu există nici o
doctrină ca ea, care să dea omului coloană vertebrală şi
să-l facă să simtă că este făcut pentru ceva mai bun decât
pentru  a  fi  călcat  în  picioare  ca  un  pai  în  bălegar  de
călcâiul unui despot. Cine vrea, poate să strâmbe din nas,
alesul  lui  Dumnezeu  îşi  derivă  rangul  nobiliar  din
alegerea  dumnezeiască  pe  care  nici  o  diplomă  de
înnobilare regală n-o poate întrece ca strălucire.

Aş  vrea  ca  harul  gratuit  să  fie  predicat  mai  mult,
pentru  că  el  dă  oamenilor  de  crezut  ceva  cu  adevărat
demn de încredere. Marea masă de creştini mărturisitori
nu ştie nimic despre doctrine; religia lor constă în a se
duce de un anumit număr de ori la locaşul de închinare,
dar lor nu le pasă de adevăr de nici  un fel.  În această
chestiune  vorbesc  fără  prejudecăţi;  dar  în  decursul
păstoririi  mele  foarte  extensive  am vorbit  cu  un  mare
număr de oameni care ani buni au fost membri ai altor
adunări  şi  când  le-am  pus  câteva  întrebări  despre
chestiuni doctrinare, nu mi s-a părut că erau eronaţi, erau
în întregime dispuşi să creadă aproape orice i-ar fi putut
învăţa un om serios, dar ei nu ştiau nimic ei înşişi,  nu
aveau concepţii personale şi nici opinii categorice. Copiii
noştri,  care  au  învăţat  „Mărturisirea  de  credinţă
Westminster,” ştiu mai multe despre doctrinele harului şi
despre  doctrina  Bibliei  decât  sute  de  adulţi  care

126 „Ironsides” este numele cavaleriei formate de Oliver Cromwell în
timpul Războiului Civil din Anglia (1642-1651). N.ed.
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frecventează o adunare unde li se propovăduieşte foarte
elocvent despre nimic. Nu cu mult timp în urmă, un critic
cu o percepţie foarte ascuţită a remarcat faptul că dacă ai
audia 13 conferinţe  despre astronomie sau geologie,  ai
putea ajunge să-ţi dai seama destul de bine la ce se referă
acea ştiinţă şi care este teoria conferenţiarului; dar dacă
ar fi să audiezi 1.300 de predici ale unor slujitori, habar
n-ai avea despre ce predică sau care sunt preferinţele lor
doctrinare.  Nu aşa  ar  trebui  să  stea  lucrurile!  Oare nu
chiar  acesta  este  motivul  pentru  care Pusey-ismul127 se
răspândeşte atât de mult, şi tot felul de erori sunt atât de
înrădăcinate  pentru că poporul nostru,  în  întregime,  nu
ştie ce crede? Doctrinele Evangheliei, dacă sunt primite
bine, dau unui om ceva ce ştie şi de care se ţine strâns şi-i
vor deveni dragi, pentru care va fi pregătit să moară dacă
ar fi ca focurile persecuţiilor să fie aprinse din nou. 

Mai mult, nu numai că această doctrină dă omului
ceva de care să se ţină, ci este ceva care-l ţine pe om.
Odată ce într-un om ai imprimat că mântuirea este de la
Dumnezeu şi nu de la om, şi că harul lui Dumnezeu este
acela care trebuie slăvit şi nu meritele omeneşti, nu vei
reuşi să mai smulgi această credinţă din el. Este cel mai
rar lucru din lume să auzi un asemenea om apostaziind
vreodată  de  la  credinţa  sa.  Alte  doctrine  sunt  teren
alunecos, ca panta unui munte cu pământ instabil şi pietre
dislocate,  pe care  drumeţul  poate  aluneca  mult  şi  bine
până să găsească măcar un sprijin temporar; dar această
doctrină  este  ca  o  treaptă  de  granit  de  pe  piramida

127 Denumirea Mişcării de la Oxford, după unul din liderii ei, E.B.
Pusey. Aceasta era o mişcare ce dorea întoarcerea Bisericii Angliei
înapoi la catolicism, în vogă în timpul lucrării lui Spurgeon. N.ed.
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veşnică a adevărului; păşiţi pe ea şi nu vă va mai fi teamă
de alunecare  în  ceea  ce priveşte  rămânerea  în  picioare
doctrinară. Dacă vrem ca adunările noastre din Anglia să
fie  bine  instruite  şi  să  ţină  strâns  adevărul,  trebuie  să
aducem la lumină marele şi străvechiul adevăr al planului
veşnic  al  lui  Dumnezeu  în  Cristos  Isus  dinainte  de
veşnicii.  O,  fie  ca  Duhul  Sfânt  să-l  scrie  pe  inimile
noastre!... 

Mai mult, fraţii mei, această doctrină copleşeşte ca o
avalanşă  toate  pretenţiile  tagmei  preoţeşti.  Dacă  s-ar
spune oamenilor că ei sunt mântuiţi de către Dumnezeu,
ei ar  spune îndată: „Atunci,  care este rostul preoţilor?”
Dacă li s-ar spune că este vorba de harul lui Dumnezeu,
atunci ar zice: „Păi, atunci nu este nevoie ca banii noştri
să cumpere slujbe şi absolviri”, iar preoţia s-ar prăbuşi pe
dată. Preaiubiţilor, acesta este berbecul de luptă pe care
Dumnezeu îl foloseşte pentru a zdruncina porţile iadului.
Cu  cât  mai  plin  de  putere  este  acesta  decât  scrierile
frumoase ale multor teologi, care nu au mai multă putere
decât o trestie şi nu dau mai multă lumină decât un biet
fitil  de  lampă  fumegând.  De  ce  credeţi  că  oamenii  se
întâlneau în păduri, în timpul persecuţiilor, se adunau cu
miile în afara oraşului Antwerpen, şi în locuri asemănă-
toare pe Continent, periclitându-şi viaţa? Credeţi cumva
că se adunau pentru a auzi sărmana teologie a laptelui
îndoit cu apă a acestui veac, sau pentru a primi laptele
căldicel  amestecat  cu apă al  anti-calviniştilor  moderni?
Cu siguranţă că nu, fraţii mei. Ei aveau nevoie de hrană
mai tare şi de o nutriţie mai savuroasă pentru a-i atrage.
Vă închipuiţi cumva că atunci când audierea unui predi-
cator se pedepsea cu moartea oamenii, strecurându-se în
puterea  nopţii  şi  străbătând  vânturile  furtunilor,  erau
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dispuşi să asculte eseuri filosofice, sau precepte morale
pur  omeneşti,  sau  supoziţii  teologice  lipsite  de  esenţă,
amestecate, diluate? Nu, în acele lucruri nu exista energie
pentru  a-i  atrage  pe  oamenii  care-şi  puneau  vieţile  în
pericol. Dar atunci ce-i făcea pe ei să se adune în puterea
nopţii în toiul trăsnetelor şi a tunetelor, ce-i strângea pe ei
laolaltă?  Păi,  chiar  doctrina  harului  lui  Dumnezeu,
doctrina lui  Isus şi  a  servilor Săi,  Pavel şi  Augustin  şi
Luther  şi  Calvin...  Pentru că  în  această  doctrină  există
ceva ce atinge inima creştinului şi-i dă hrana care-i este
pe placul sufletului său, hrană savuroasă, potrivită pentru
apetitul  său  venit  din  Ceruri.  Pentru  a  auzi  această
învăţătură, oamenii înfruntau moartea şi sfidau sabia. Şi
dacă  ar  fi  să  vedem  pălăriile  stacojii  smulse  de  pe
capetele purtătorilor lor şi capetele care au primit tonsura
şi gătelile vulgare ale Romei trimise înapoi în locul de
unde au venit (şi să dea Dumnezeu să ia cu ele şi Biserica
Naţională  puseyită!),  atunci  aceasta  se  va  face  numai
declarând doctrinele harului lui Dumnezeu. Atunci când
acestea sunt declarate şi repuse în drepturile lor în toate
locurile, îi vom face din nou pe duşmanii lui Dumnezeu
şi ai oamenilor să ştie că ei nu pot să stea în picioare nici
o clipă acolo unde oamenii lui Dumnezeu rotesc sabia lui
Dumnezeu şi a lui Ghedeon predicând doctrinele harului
lui Dumnezeu. 

Fraţilor,  fie  ca  oamenii  să  primească  aceste
adevăruri; fie ca ele să fie scrise în inimile lor de Duhul
Sfânt şi atunci ei îşi vor înălţa privirile. Omul care le-a
primit va spune: „Dumnezeu m-a mântuit!” şi va umbla
uitându-se constant la Dumnezeu. El nu va uita să vadă
mâna  lui  Dumnezeu  în  natură  şi  în  providenţă;
dimpotrivă, el va discerne peste tot că Domnul lucrează
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şi-L va adora cu umilinţă. El nu va acorda legilor naturii
sau tacticilor statului slava cuvenită Celui Preaînalt, ci va
avea respect faţă de Stăpânitorul nevăzut. Limba pe care
o vorbeşte este: „Voi face numai ceea ce a spus Domnul!
Voi  urma  numai  voia  Sa!  Voi  trăi  numai  pe  baza
făgăduinţelor Sale!” Este un obicei binecuvântat să înveţi
un om să privească în sus, să privească la Dumnezeu în
toate lucrurile. 

În acelaşi timp, această doctrină îl face pe om să se
uite la sine cu umilinţă. „Ah”, va spune el, „nu sunt nimic
şi  nimic  din  mine  nu  merită  preţuire.  Nimic  bun  nu
locuieşte în mine. Dacă sunt mântuit, nu mă pot făli cu
aceasta;  nu-mi  pot  nicidecum  atribui  vreun  merit,  ci
Dumnezeu a făcut-o,  Dumnezeu a  făcut-o.”  Nimic  alt-
ceva nu-l smereşte pe om mai mult, şi nimic altceva nu-l
bucură  mai  mult.  Nimic  nu-l  prosternează  mai  tare
înaintea scaunului îndurării, dar nimic nu-i dă mai multă
îndrăzneală pentru a se uita drept la faţa semenului său.
Este un adevăr grandios, facă Dumnezeu ca voi toţi să
cunoaşteţi puterea tăriei sale! 

În  ultimul  rând,  acest  adevăr  preţios  este  plin  de
mângâiere pentru păcătos, şi de-aceea îl iubesc eu. Aşa
cum  a  fost  el  propovăduit  de  unii  a  fost  exagerat  şi
preschimbat  într-o  sperietoare.  Sunt  unii  care  predică
doctrina alegerii de parcă ar fi un şir de ţepuşe ascuţite
care să împiedice păcătosul să se întoarcă la Cristos sau
ca şi cum ar fi o halebardă tăioasă şi scânteietoare care va
străpunge  pieptul  păcătosului  care  vine  pentru  a-l  ţine
departe  de  îndurare.  Nu  aşa  stau  lucrurile.  Păcătosule,
oricine ai fi şi oriunde te-ai afla, cea mai mare mângâiere
a  ta  este  să  ştii  că  mântuirea  este  prin  har.  Pentru  că,
omule,  dacă  ar  fi  prin  merite,  ce  te-ai  face  tu?  Să
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presupunem  că  Dumnezeu  ar  mântui  oameni  pe  baza
meritelor: atunci ce s-ar întâmpla cu voi, beţivii? Dar cu
voi, care înjuraţi? Aceia dintre voi care trăiţi necurat şi
lipsiţi de orice castitate, şi ale căror inimi L-au blestemat
pe Dumnezeu, şi care nu-L iubiţi nici măcar acum, ce v-
aţi face voi?... Dar dacă totul este prin har, atunci toată
viaţa  voastră  trecută,  oricât  ar  fi  de  murdară  şi  de
spurcată,  nu  v-ar  împiedica  să  veniţi  la  Isus.  Cristos
primeşte păcătoşi, Dumnezeu a ales păcătoşi... El i-a ales
pe unii dintre păcătoşii cei mai murdari, deci, de ce nu v-
ar fi ales pe voi? El primeşte pe oricine vine la El. El nu
te va izgoni. Au fost unii care L-au urât şi L-au insultat în
faţă, care i-au ars de vii pe servii Săi şi L-au persecutat
prigonindu-i pe membrii Lui, dar de îndată ce au strigat
„Doamne, ai milă de mine, păcătosul!”, El S-a îndurat de
ei pe dată, şi s-ar îndura şi de tine, dacă vei fi călăuzit să
cauţi  aceasta.  Dacă ţi-aş spune că,  pentru a fi  mântuit,
trebuie să trudeşti fără a ţi se da har, ai avea o perspectivă
sumbră; dar dacă ţi se spune: murdarule, poţi să fi spălat!
Mortule, poţi să primeşti viaţă! Zdrenţărosule, poţi primi
veşminte! Voi, toţi cei rataţi şi cu vieţile ruinate: puteţi
primi o mântuire deplină! O, suflete, fie să ai parte de har
pentru a apuca mântuirea,  şi atunci tu şi cu mine vom
cânta împreună spre lauda slavei harului dumnezeiesc. 
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Lanul în flăcări

Predică rostită la 3 aprilie 1864, duminică dimineaţa,
la Tabernacolul Metropolitan, Newington, Londra

 
„Apoi  a  chemat  pe  Ioab,  să-l  trimită  la
împăratul: dar Ioab nu a voit să vină la el. L-a
chemat a doua oară; şi Ioab nu a vrut să vină.
Absalom  a  zis  atunci  slujitorilor  lui:  ‚Vedeţi
ogorul lui Ioab, este lângă al meu; are orz pe el;
duceţi-vă şi puneţi-i foc.’ Şi slujitorii lui Absalom
au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat şi s-a dus la
Absalom  acasă.  Şi  i-a  zis: ‚Pentru  ce  au  pus
slujitorii tăi foc câmpului meu?’ ” 

2 Samuel, 14:29-31

Vă  amintiţi  povestirea:  Absalom  a  fugit  din
Ierusalim de frica mâniei lui David. După o vreme i s-a
dat permisiunea de a se întoarce; dar nu i s-a permis să se
înfăţişeze înaintea regelui. Dorind cu ardoare să fie repus
în vechile  poziţii  aducătoare de cinste  şi  favoruri,  el  a
încercat  să  îl  convingă  pe  Ioab  să  îi  facă  o  vizită,
intenţionând  a-l  ruga  să  acţioneze  ca  mijlocitor.  Ioab,
căruia nu-i mai plăcea tânărul prinţ, a refuzat să vină; şi
cu toate că a fost chemat în repetate rânduri, a refuzat să
îi împlinească dorinţa. Aşadar, Absalom s-a gândit la cel
mai rău dar cel mai eficient plan de a-l aduce pe Ioab la
el. Le-a poruncit servitorilor lui să-i dea foc lanului de
orz. Aceasta l-a adus pe Ioab, foarte mânios, pentru a-l

156



întreba:  „Pentru  ce  au  pus  slujitorii  tăi  foc  câmpului
meu?” Absalom nu  voia  nimic  mai  mult;  îşi  dorise  o
întrevedere şi nu avea scrupule în privinţa felului în care
ar obţine-o. Arderea lanului de orz l-a adus pe Ioab în
prezenţa lui şi scopurile lui Absalom au fost îndeplinite.

Omiţând păcatul faptei, avem aici o ilustraţie a ceea
ce face deseori Dumnezeul nostru plin de har, urmărind
scopul cel mai înţelept şi mai bun. Deseori trimite după
noi, nu pentru câştigul Său, ci pentru al nostru. El vrea să
ne apropie de El,  să primim binecuvântare din mâinile
Lui; dar noi suntem nebuni, cu inimi de gheaţă, răi şi nu
vrem să venim. El, ştiind că prin alte mijloace nu vom
veni, ne trimite o încercare serioasă: dă foc lanului nostru
de orz; având drept să o facă, pentru că lanurile noastre
de orz sunt cu mult mai mult ale Lui decât ale noastre. În
cazul lui Absalom a fost greşit; în cazul lui Dumnezeu, El
are dreptul să facă ce doreşte cu ceea ce este al Lui. Ne ia
cea mai mare desfătare de care ne-am legat inima, şi apoi
venim să Îl întrebăm: De ce Te lupţi cu mine? De ce mă
loveşti cu nuiaua Ta? Ce am făcut să Te întărât la mânie?
Şi aşa suntem aduşi în prezenţa Lui Dumnezeu şi primim
binecuvântări de o valoare infinit mai mare decât acele
binecuvântări  trecătoare  pe  care  Domnul  ni  le-a  luat.
Vedeţi,  deci,  cum  intenţionez  să-mi  folosesc  textul  în
această dimineaţă. Ca păstor al unei adunări atât de mari
ca  aceasta  sunt  adus  permanent  în  contact  cu  toate
felurile de suferinţe umane. Întâlnesc frecvent sărăcia –
sărăcie care nu este cauzată de lene sau viciu, ci sărăcie
reală, sărăcia cea mai dureroasă şi mai chinuitoare, care îi
cercetează  pe  cei  ce  au  luptat  bine  lupta  vieţii  şi  s-au
zbătut ani întregi, iar acum, la bătrâneţe, de abia dacă ştiu
de unde le va veni pâinea, cu excepţia promisiunii „I se
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va da pâine şi apa nu-i va lipsi”128. Mesageri vin la mine
uneori la fel de repede cum veneau la Iov aducând veşti
triste  cu privire  la  unul  sau altul  dintre  voi.  Iată,  vine
unul: „vă  implor  să  vă  rugaţi  pentru  mine,  domnule;
Dumnezeu a găsit cu cale să-mi ia soţia printr-o comoţie;
acum  zace  într-un  mormânt  rece.” Altul  plânge:  „vai,
domnule, soţia mea este grav bolnavă, iar medicul a zis
că mai este doar puţină speranţă; rugaţi-vă pentru ea ca
Domnul să  o  întărească  în  ceasul  plecării  ei,  şi  pentru
mine,  ca  să  pot  săruta  nuiaua  Stăpânului.” Apoi  vine
altul:  „Fiul meu este bolnav; va trebui să treacă printr-o
operaţie  dureroasă;  rugaţi-vă ca bisturiul  chirurgului  să
nu fie spre moartea lui, ci să fie în stare să îl suporte.” Şi
când arătam compasiune unei astfel de serii de plângeri
triste,  un alt  grup de mesageri  aşteptau  la  uşă.  Cât  de
puţine familii au parte de o perioadă lungă fără încercări
severe! Foarte rar o persoană scapă fără încercări pentru
un timp mai lung. Cu mână imparţială, nenorocirea bate
atât  la uşa  palatului  cât  şi  la  uşa bordeiului.  Pentru ce
toate  acestea?  Noi  ştim  că  Domnul  „nu  necăjeşte  cu
plăcere,  nici  nu  mâhneşte  bucuros  pe  copiii
oamenilor”129; cum se face că El se foloseşte de atât de
mulţi slujitori ameninţători şi trimite atât de des uşierul
cu nuiaua Sa cea neagră? Care să fie cauza? Poate că voi
fi în stare să găsesc răspunsul potrivit la această foarte
nimerită  întrebare  şi  poate  voi  fi  de  ajutor  celor
nenorociţi la fel cum a fost temnicerul lui Pavel şi lui Sila
când le-a spălat rănile. 

128 Isaia, 33:16
129 Plângerile lui Ieremia, 3:33
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Îmi voi folosi textul, în primul rând  cu referire la
credincioşi,  iar  apoi  cu  referire  la  cei  neconvertiţi.
Domnul să mă ajute!

Întâi de toate, fraţi şi surori, haideţi să folosim textul
CU REFERIRE LA CREDINCIOŞII ÎN CRISTOS. 

Iubiţii  mei  fraţi  şi  surori  în  Isus  Cristos,  nu  ne
putem aştepta să ocolim necazul. Dacă lanurile de orz ale
altora vor scăpa nearse, al nostru sigur nu va scăpa. Dacă
Tatăl  nu  foloseşte  nuiaua  nicăieri  altundeva,  El  cu
siguranţă va fi sever cu adevăraţii copii. Cum a zis Pavel
şi cum a pus în rimă compozitorul:

 „Copiii din flori de nuia pot scăpa 
Afundaţi în trecătoare plăcere firească
Dar al Domnului fiu adevărat, născut din nou 
Nu va scăpa, nici n-ar voi să scape.” 

Salvatorul  Tău ţi-a lăsat  o moştenire  îndoită.  „În
lume veţi avea necazuri, dar în Mine veţi avea pace.”130

Voi vă bucuraţi de pace; dar să nu vă gândiţi că veţi scăpa
de  privilegiul  de  a  avea  necazuri.  Tot  grâul  trebuie
treierat:  şi  aria  Domnului  mărturiseşte  despre greutatea
îmblăciului131 la  fel  ca  oricare  alt  loc.  Aurul  trebuie
încercat în foc; şi cu adevărat Domnul are un foc în Sion
şi cuptorul Său în Ierusalim. 

Dar tu, dragul meu, ai patru  mângăieri  speciale în
toate  necazurile  tale.  În  primul  rând  ai  această  dulce
reflecţie, că nu este niciun blestem în crucea ta. Cristos a

130 Ioan, 16:33, parafrazare
131 Îmblăciul  este  o  unealtă  agricolă  rudimentară,  formată  dintr-o
prăjină lungă la capătul căreia este legat un băţ gros mobil şi mai
multe  curele  cu  care  se  lovesc  spicele  de  cereale  sau  păstăile  de
legume spre a li se scoate boabele – DEX 98
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fost făcut blestem pentru noi, şi noi numim crucea Lui
lemnul blestemat, dar de când Isus a fost atârnat pe el,
este  cu  adevărat  cel  mai  binecuvântat;  şi  pot  acum să
spun despre crucea suferinţei „binecuvântat este oricine
este atârnat pe ea.”  Crucea poate fi foarte grea mai ales
când lemnul este încă verde, iar umerii noştri neobişnuiţi
să o poarte; dar amintiţi-vă că, deşi poate cântări o tonă
de  durere,  ea  nu  cântăreşte  nici  măcar  un  gram  de
blestem.  Domnul  nu-şi  pedepseşte  niciodată  copiii  pe
baza justiţiei răzbunătoare: îi disciplinează ca un tată, dar
El nu-şi pedepseşte răscumpăraţii cum face un judecător
cu un criminal. Ar fi fost nedrept să pedepsească pentru
ei  şi  în  locul  lor.  Cum  ar  putea  oare  Domnul  să
pedepsească de două ori pentru o singură ofensă? Dacă
Cristos  mi-a  luat  păcatele  şi  m-a  înlocuit,  atunci
Dumnezeu  nu  mai  este  mânios  pe  mine;  se  poate  ca
paharul meu să fie amar, dar în el nu se găseşte niciun
strop  de  pelin  din  mânia  Atotputernică.  Eu  va  trebui
poate  să  sufăr,  dar  niciodată  sub  toiagul  dreptăţii
lictorului,132 ci  sub  nuiaua  înţelepciunii  Părintelui.  Oh,
creştinule! Cât de plăcut ar trebui să găseşti acest lucru!
A fost un timp când erai sub convingerea păcatului, când
credeai că bucuros ai putrezi într-o temniţă sau ai arde pe
rug, numai să scapi de sentimentul mâniei lui Dumnezeu;
ai  putea  oare  acum  să  îţi  pierzi  răbdarea?  Mânia
Domnului este fulgerul care pârjoleşte sufletul; şi acum
că  eşti  scăpat  de  groaznicul  pericol,  nu  trebuie  să  fii
copleşit de câteva averse şi vijelii trimise de Providenţă.
Un Dumnezeu al dragostei ne produce durerile: El este la

132 persoană  în  Roma  antică  ce  însoţea  înalţii  demnitari,  purtând
fasciile ca insignă a slujbei acestora – n.ed.

160



fel  de  bun  când  ne  disciplinează,  ca  atunci  când  ne
mângăie:  nu  există  mai  multă  mânie  în  providenţele
dureroase decât  în darurile pe care le  face.  Domnul se
arată necredinţei ca lipsit de bunătate, însă credinţa vede
întotdeauna dragoste în inima Lui. Oh! ce har că Sinaiul a
încetat să fulgere! Doamne, să spună Isus orice, atât timp
cât Moise este făcut să tacă pe vecie. Loveşte, Doamne,
dacă  este  voia  Ta,  acum  că  ai  auzit  rugămintea
Salvatorului şi ne-ai îndreptăţit sufletele.

În al doilea rând, ai  un alt  motiv de mângâiere şi
anume că necazurile tale îţi sunt măsurate de dragostea şi
înţelepciunea divină. Iar în ce priveşte numărul lor, dacă
El a rânduit zece, ele niciodată nu vor fi unsprezece. În ce
priveşte greutatea lor, El care a cântărit munţii în cântar şi
dealurile  în  balanţă,  are  grijă  să-ţi  măsoare  necazurile,
aşa că nu vei avea niciun dram mai mult decât consideră
înţelepciunea Sa infinită că este potrivit. Se poate să ţi se
pară că diavolul se năpusteşte asupra ta, dar aminteşte-ţi
că  el  este  întotdeauna  un  duşman  înlănţuit.  Există  un
pripon  pentru  fiecare  necaz,  şi  dincolo  de  el  nu  poate
vreodată  trece.  Nebucadneţar  poate  încălzi  cuptorul  de
şapte  ori  mai  tare  decât  de  obicei,  însă  termometrul
Domnului este cel ce măsoară gradele exacte; şi dincolo
de  acestea,  flacăra  nu  are  putere  chiar  dacă  o  mie  de
Nebucadneţari  s-ar jura,  plini  de furie,  până ar rămâne
fără  suflu.  Gândeşte-te  la  tot  ce  ai  de  suferit  ca  la  o
hotărâre a înţelepciunii condusă de iubire şi te vei bucura
în  toate  necazurile  tale,  ştiind  că  ele  îţi  vor  descoperi
bunătatea iubitoare şi înţelepciunea Dumnezeului tău.

Aveţi şi o a treia consolare, aceea că sub greutatea
crucii  voastre  aveţi  multe  mângâieri  speciale.  Există
întăritoare pe care Dumnezeu le dă sfinţilor bolnavi şi pe
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care  nu  le  pune  niciodată  pe  buzele  celor  sănătoşi.
Cavernele întunecate nu ţin minerii  la distanţă,  dacă ei
ştiu că acolo se găsesc diamante: nu e nevoie să vă fie
frică de suferinţă,  când vă amintiţi  ce bogăţii  aduc ele
sufletului vostru. Nu auzi cântând privighetoarea dacă nu
este noapte, şi sunt unele promisiuni ce ne cântă numai în
timpul  necazului.  Vechiul  vin  bun  al  împărăţiei  este
păstrat numai  în pivniţa durerii. Niciodată nu vei vedea
mai clar chipul lui Cristos decât atunci când toţi ceilalţi
îţi  întorc  spatele.  Când  vei  ajunge  într-o  asemenea
confuzie încât înţelepciunea umană este în impas, atunci
vei  vedea  limpede şi  clar  înţelepciunea  lui  Dumnezeu.
Oh, ce vizite de dragoste face Cristos poporului Său când
aceştia sunt închişi în temniţa necazului lor. Iar apoi  Îşi
deschide inima faţă de ei şi îi alină aşa cum o mamă îşi
alină  copilul.  Dulce  este  somnul  celor  cărora  Isus  le
aşterne patul de culcare. Sfinţii ce suferă sunt, în general,
sfinţii cei mai înfloritori; şi ar face bine să fie aşa, căci
sunt  în  grija  specială  a  Domnului  Isus.  Dacă  vreţi  să
întâlniţi un om ale cărui buze rostesc cuvinte preţioase,133

căutaţi  pe  unul  care  a  trecut  prin  ape  adânci.  Rareori
învăţăm ceva bine în şcoala lui Cristos, dacă nu suntem
loviţi de nuiaua Doamnei Încercare. Mlădiţele Domnului
datorează  mai  mult  cosorului  decât  oricărei  alte  unelte
din grădină; lăstarii nedoriţi strică în mod regretabil via.
Dar chiar în timp ce o purtăm, crucea aduce alinare; este
cruce  scumpă,  scumpă,  toată  plină  de  trandafiri  şi
picurând mir frumos mirositor. Rutherford134 nu era sigur
uneori ce iubea mai mult, pe Cristos sau crucea Lui; dar,
133 literal: „din ale cărui buze curg perle” - n.ed.
134 Samuel Rutherford (1600?-1661), celebru autor prezbiterian care 
a avut de suferit din partea clerului şi autorităţilor şi ale cărui scrieri 
au fost foarte apreciate de Spurgeon – n.ed.
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dragul meu, el a iubit crucea numai de dragul Domnului
său. Sufletele umile găsesc a fi o mare onoare aceea de a
fi  socotite  demne de a suferi  pentru Cristos.  Dacă s-ar
deschide  vreodată  cerul  privirilor  lungi  ale  muritorilor,
viziunea ar fi pentru cei ce locuiesc în Patmosul lipsurilor
şi necazurilor. Bucuriile din cuptor ard la fel de fierbinte
ca flăcările cuptorului. Sunt dulci foloasele adversităţii, şi
dulci  sunt  acompaniamentele  ei  când  Domnul  este  cu
poporul Lui. 

În bezna grea zglobiul fulger
Strălucind mai mult se joacă 
În hăţiş frumoasa floare
Mai mândră şi vioaie-arată.

Aşa, în valea cea mai neagră
Domnul credincios se-arată
Cu preabogate mângăieri
Mă-nvie şi mă întremează.

Dar apoi –  şi acesta este punctul în care textul mă
aduce,  şi ce am spus până acum m-a îndepărtat de el –
voi aveţi această încurajare, că toate necazurile voastre
lucrează spre binele vostru veşnic, aducându-vă din ce în
ce mai aproape de Dumnezeu. Acest punct îl vom ilustra
prin istorisirea de faţă. Dragii mei prieteni în Cristos Isus,
Tatăl nostru ceresc de multe ori trimite după noi, şi noi
nu  venim. El  trimite  după  noi  ca  noi  să  practicăm o
credinţă cât mai simplă în El. Am crezut şi prin credinţă
am trecut din moarte la viaţă, dar uneori credinţa noastră
se clatină.  Încă nu am ajuns să avem încrederea pe care
Avraam o avea în Dumnezeu; nu ne lăsăm îngrijorările
noastre în seama Lui, ci, asemeni Martei, ne împovărăm
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cu  prea  multe  servicii.  Avem  credinţă  pentru  promi-
siunile mai mici, dar de cele mai multe ori ne este teamă
să ne deschidem larg gura, deşi Domnul a promis că o va
umple.  Prin urmare,  El  trimite  după noi:  „vino copilul
meu”, zice, „vino şi ai  încredere în Mine. Perdeaua este
ruptă, intră în prezenţa Mea şi apropie-te cu îndrăzneală
de tronul harului Meu. Eu sunt vrednic de încrederea ta
deplină, aruncă grijile tale asupra Mea. Ieşi la lumină şi
citeşte-ţi clar titlul. Scutură-te de praful îngrijorărilor tale
şi îmbracă-te cu frumoasa haină a credinţei.” Dar, vai! Cu
toate că suntem chemaţi cu cuvinte calde de dragoste la
practicarea  binecuvântată  a  acestui  har  mângâietor,  noi
nu vrem să venim. Altă dată ne cheamă la o părtăşie mai
strânsă cu El. Noi stăteam în pragul casei Domnului, iar
El  ne  invită  în  sala  de  mese  să  cinăm cu  El,  dar  noi
refuzăm  această  onoare.  El  ne-a  primit  în  camerele
interioare,  dar mai sunt încăperi  secrete,  ce nu ne sunt
încă deschise; El ne invită să intrăm în ele, dar noi ne
tragem înapoi. Isus tânjeşte să aibă o părtăşie strânsă cu
poporul Lui. În acest fel vede El „rodul muncii sufletului
lui şi se va înviora”.135 Pentru un creştin trebuie să fie o
bucurie să fie cu Cristos, dar şi pentru Isus este o bucurie
să fie cu poporul Său, pentru că este scris:  „Şi-a găsit
plăcerea  în  fiii  oamenilor.”136 Acum,  poate  unii  se
gândesc că dacă Domnul Cristos face semn cu degetul şi
ne spune:  „Apropie-te şi ai părtăşie cu Mine!” noi vom
zbura ca şi când am avea aripi la picioare; dar în loc să
facem astfel, ne croim drum prin ţărână; avem prea multe
treburi;  avem  prea  multe  griji  apăsătoare;  şi  uităm să
135 Isaia, 53:11
136 Proverbele lui Solomon, 8:31, parafrază
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venim, cu toate că vocea Preaiubitului este cea care ne
cheamă la El. Deseori chemarea este la o rugăciune mai
fierbinte.  Nu simţiţi câteodată în voi o dorinţă înfocată
după rugăciunea privată? Aţi simţit că nu sunteţi uşuraţi
până  nu  vă  apropiaţi  de  Domnul  să  Îi  spuneţi  nevoile
voastre; şi cu toate acestea, poate aţi stins Duhul în acea
privinţă şi aţi continuat tot fără acces intim la Dumnezeu.
În fiecare zi Domnul Îşi invită poporul să vină la El, să Îi
spună ce doreşte, şi le va fi dat.  El este un Dumnezeu
darnic ce stă pe scaunul de îndurare şi Îi face plăcere să
împlinească alor Săi cele mai mari dorinţe ale inimilor
lor;  şi  cu toate  acestea,  spre ruşinea noastră,  noi trăim
fără să ne folosim de această putere a rugăciunii  şi  ne
lipseşte bogăţia de binecuvântări care ar fi revărsată din
cornul  abundenţei  harului  –  rugăciunea  eficientă  la
Dumnezeu. Ah, fraţilor, suntem într-adevăr vinovaţi aici,
majoritatea  dintre  noi.  Stăpânul  trimite  după noi  să  ne
rugăm,  iar  noi  nu  venim.  De  asemenea,  adeseori  ne
cheamă  la  un  statut  de  pietate  mai  înalt.  De  la  acest
amvon m-am străduit  să  vă motivez  spre realizări  mai
nobile; v-am îndemnat să nu mai fiţi mulţumiţi doar cu
nişte  realizări  pitice,  ci  să vă avântaţi  spre lucruri  mai
sublime, mai cereşti. Nu v-am rugat şi nu v-am cerut să:

 
Uitaţi de paşii deja făcuţi
Şi înainte să grăbiţi? 

Eu  sunt  convins  că  după  cum  creştinii  obişnuiţi
experimentează harul mult  mai  mult  decât profanii,  tot
aşa  există  creştini  care  experimentează  harul  mult  mai
mult  decât  creştinii  obişnuiţi.  Există  înălţimi  pe  care
ochiul  obişnuit  nu  le-a  văzut  niciodată,  darămite  să  le
cucerească. Oh! Sunt cuiburi printre stele unde sfinţii lui

165



Dumnezeu trăiesc, şi cu toate acestea, câţi dintre noi nu
ne mulţumim să ne târâm prin ţărână ca viermii! Dacă am
avea har să despicăm norii şi să ne urcăm în cerul senin şi
limpede  al  părtăşiei  cu  Cristos!  Nu  îl  slujim  pe
Dumnezeu cum ar trebui. Suntem reci ca gheaţa, când ar
trebui să fim ca metalul topit,  penetrând orice opoziţie.
Suntem  ca  Sahara  cea  pustie,  când  ar  trebui  să  fim
înfloritori ca grădina Domnului. Îi dăm Domnului câţiva
penny,137 când  El  merită  lira;  mai  mult,  El  merită  ca
sângele inimii noastre să fie angajat în slujirea adunării
Lui  şi  a  Adevărului  Său.  Oh!  Îl  iubim  aşa  puţin  pe
scumpul nostru Domn Isus; nedemni de ai fi slujitori, cu
atât mai puţin de a-i fi mirese. Dacă ne-ar fi pus să fim
ajutor la bucătărie, mi-e teamă că abia ne-am putea achita
de datorie; şi cu toate acestea ne-a înălţat să fim os din
oasele Lui şi carne din carnea Lui, căsătoriţi cu El printr-
un legământ glorios de căsătorie. Of, fraţilor! Dumnezeu
ne  cheamă  adesea  la  grade  mai  ridicate  de  pietate  şi
totuşi, noi nu venim!

Dar cum se face că lăsăm ca Domnul să ne cheme
de  atâtea  ori,  iar  noi  nu  venim?  Lasă-ţi  inima  să  dea
răspunsul,  într-o mărturisire umilă a păcatelor tale.  Oh,
fraţilor, nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge atât de
rău cum suntem acum. Dacă un înger ne-ar fi  spus că
vom fi  atât  de indiferenţi  faţă  de Cristos,  i-am fi  spus
cum i-a spus Hazael lui Elisei: „Dar ce este servitorul tău,
câinele acesta, ca să facă lucruri aşa de mari?”138 Dacă
vreunul dintre noi ne-am fi văzut propria istorie scrisă de
pana  unui  profet,  am fi  spus: „Nu,  nu  se  poate.  Dacă

137 un penny este echivalenul unui ban, 100 de penny valorează o liră 
- n.ed. 
138 2 Împăraţi, 8:13 
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Domnul Cristos mă iartă, trebuie să-L iubesc; dacă a găsit
cu cale să mă înfrăţească cu El, trebuie să-L slujesc; dacă
sunt beneficiarul unor îndurări atât de splendide, trebuie
să  fac  ceva  pe  măsura  bunătăţii  Lui.” Şi  totuşi,  până
acum am fost nerecunoscători, necredincioşi, şi chiar am
refuzat  să-I  ascultăm  chemarea  sau  să  venim  la
rugămintea Lui. El a zis: „Caută faţa Mea!”139 dar inima
noastră nu a zis: „Da, Doamne faţa Ta o voi căuta.” Şi din
această cauză, pentru că nu vrem să ascultăm chemarea
blândă a Domnului, vine necazul, la fel cum a venit focul
în lanul de orz al lui Ioab pentru că nu a răspuns chemării
tânărului prinţ. Necazul vine în multe forme. Este prea
puţin important în ce formă vine, atât timp cât îşi atinge
ţelul de a ne face să ascultăm chemarea divină.

Unii creştini suferă necazul sub forma bolii, târăsc
după ei  toată viaţa un trup bolnav, sau sunt dintr-o dată
aruncaţi pe patul de boală şi se întorc de pe o parte pe
alta, ziua şi noaptea, în durere şi extenuare. Acesta este
medicamentul  Domnului;  şi  când copiilor  Domnului  le
este  administrat,  să nu creadă că le  este  dat  pentru a-i
omorî, ci pentru a-i vindeca. Multe dintre medicamentele
prescrise de medic îl fac pe om să se simtă şi mai rău
pentru o perioadă: se simte mai rău cu ele decât fără ele;
dar dacă  este un doctor dibaci, ştie că starea aceasta se
datorează  medicamentului;  nu  este  deloc  alarmat  de
durerea pacientului său, şi se aşteaptă ca toate acestea să
lucreze  spre  bine  şi  să  vâneze,  cum s-ar  spune,  boala
originală. Când Domnul ne trimite boli dureroase, poate
pentru un timp acestea agravează şi mai mult neputinţele
noastre  spirituale  anterioare;  pentru  că  boala  provoacă
deseori nerăbdare şi cârteli împotriva lui Dumnezeu, dar

139 Psalmul 27:8
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la timpul potrivit duhurile noastre mândre vor fi frânte şi
vom implora milă.  După cum pila îndepărtează rugina,
aşa  îndepărtează  şi  boala  apatia  de  pe  inima  noastră.
Diamantul este tăiat de multe ori, dar cu fiecare tăietură
valoarea-i  creşte;  la  fel  se  întâmplă  şi  cu  credinciosul
când este cercetat de Dumnezeu. Am auzit spunându-se
despre mulţi pastori că predică cel mai bine după boală,
aşa încât auditoriul abia a mai regretat toate durerile pe
care aceştia le-au avut, când au realizat cât de savuroase
şi pline de măduvă au fost cuvintele lor. Frate, dacă nu
vei veni la Domnul de bună voie, îţi va trimite un pat de
boală în care să fi adus la El. Dacă nu vei veni alergând,
El te va face să vii şchiopătând. Dacă nu vei veni cât încă
ai strălucire în ochi şi faţa îţi radiază de sănătate, El te va
face să vii când ochii-ţi vor fi slabi şi grei şi înfăţişarea
palidă şi  tristă.  Dar tot  trebuie să vii;  şi dacă prin alte
mijloace nu vei veni, boala este caleaşca neagră în care
vei veni.

Pierderile, de asemenea, sunt frecvent mijloacele pe
care  Domnul  le  foloseşte  ca  să  aducă  acasă  oaia
rătăcitoare,  precum  câinii  răi  care  hăituiesc  oile
aducându-le înapoi la păstor. Nu se pot îmblânzi leii dacă
sunt bine hrăniţi;  trebuie să li  se slăbească puterea,  iar
stomacul lor trebuie să simtă puţin lipsa şi apoi se vor
supune  mâinii  îmblânzitorului:  şi  am  văzut  deseori
creştinul  forţat  să  se  supună voinţei  Domnului  prin
împuţinarea  pâinii  şi  prin  muncă  multă.  Când  se
îmbogăţesc  şi  numărul  bunurilor  lor  creşte,  mulţi
credincioşi mărturisitori îşi poartă nasul mult prea sus şi
vorbesc într-un mod mult prea lăudăros. Ca David, ei se
laudă  „muntele  meu  este  tare;  nu  se  va  clătina
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niciodată”.140 Când creştinul se îmbogăţeşte, are reputaţie
bună, este sănătos, are o familie fericită, el îi permite prea
des Doamnei Siguranţă Carnală să se ospăteze la masa
lui. Dacă el este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu,
pentru el se pregăteşte o nuia. Aşteaptă puţin şi poate va
fi să îi vezi toată bogăţia cum se risipeşte precum un vis.
Priveşte cum se pierde o parte din pământurile sale –  şi
ce  repede  îşi  schimbă  acrii141 de  pământ  proprietarii.
Priveşte cum pierde o parte din afaceri – din acea direcţie
nu va mai veni niciodată profit. O datorie acolo, o factură
neplătită în partea cealaltă – cât de repede vin pierderile!
Dar oare unde se vor termina? Cum aceste pierderi vin
una după alta, el începe să se frământe din cauza lor şi se
îndreaptă către Dumnezeul lui. Oh! Binecuvântate valuri
ce îl naufragiază pe om pe stânca mântuirii! O, chiar dacă
pătrund în carne, binecuvântate sunt funiile care ne trag
la  Isus!  Pierderile  în  afaceri  sunt  adeseori  sfinţite  spre
îmbogăţirea sufletului.  Dacă nu vii  la  Domnul  când ai
mâinile pline, vei veni cu ele goale. Dacă Dumnezeu, în
harul Lui, nu a găsit niciun alt mijloc să te determine să-L
onorezi printre oameni – dacă pe culmile bunăstării nu-L
poţi onora – El te va coborî în valea sărăciei.

Pierderile persoanelor dragi, de asemenea – ah! ce
lovituri tăioase de nuia mai primim de la acestea, fraţilor!
Ştim cum Domnul le  sfinţeşte  spre aducerea poporului
Său lângă El. Cât ar trebui să ne bucurăm, ştiind că Însuşi
Domnul Cristos a avut parte odată de jale la fel ca noi.
Tacitus ne spune că inelul de chihlimbar era considerat
fără valoare printre romani până când împăratul a început
140 Psalmul, 30:6-7, parafrazare
141 acrul, unitate de măsură pentru suprafeţe, echivalează cu 0.4 
hectare – n. ed.
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să poarte  unul,  iar  apoi  imediat  inelul  de chihlimbar  a
început  să  fie  foarte  apreciat.  Pierderile  unor  persoane
dragi pot fi privite ca nişte lucruri foarte triste; dar când
ne  amintim  că  Isus  şi-a  plâns  prietenul,  pe  Lazăr,  de
acum înainte ele sunt bijuterii alese şi haruri speciale de
la Dumnezeu. Cristos a purtat acest inel; înseamnă că eu
nu trebuie să roşesc când îl port. De multe ori o mamă a
fost  motivată  la  o  viaţă  mai  sfântă  prin  pierderea
copilului  ei,  de  multe  ori  un  soţ  a  fost  motivat  să-şi
predea şi mai mult inima Domnului prin moartea soţiei
lui.  Nu  ne  fac  semn  duhurile  celor  plecaţi,  alături  de
îngeri să venim spre cer?  „Vino, vino mai aproape!” zic
ei, „nu aceasta este odihna ta. Odată puteam să îmi fac
cuibul în acelaşi copac şi să cânt de pe acelaşi ram; dar
acum ţi-am fost luat – acum mă odihnesc în ceruri. Vino
aici, tu care altădată mi-ai fost soţ scump – vino aici, căci
toţi  copacii  în  care  îţi  faci  cuib  sunt  însemnaţi  pentru
secure; aşa că vino acum şi locuieşte cu mine!” Da, noi în
lumina  aceasta  trebuie  să  privim  mormintele  noastre
proaspăt  făcute  şi  să  ne  rugăm  Domnului  să  ne  sape
inimile cu cazmaua groparului şi să ne îngroape păcatele
aşa cum noi ne îngropăm morţii.

Încercările din familia ta sau cu copiii  tăi  sunt o
altă formă de ardere a lanului de orz. Nu ştiu fraţilor, însă
cred că o cruce vie este mult mai greu de dus decât una
moartă.  Ştiu  pe  câţiva  dintre  voi  care  nu  v-aţi  pierdut
copiii: aş fi putut dori să-i fi pierdut, căci nu au trăit decât
pentru a vă aduce durere şi întristare. Vai, tinere! ar fi fost
mai bine ca mama ta să te fi văzut pierind la naştere decât
să fi  trăit  ca  să dezonorezi  numele tatălui  tău.  Vai,  tu,
omule!  Ar  fi  fost  mai  bine  pentru  tine  să  şerpuiască
cortegiul  pe  străzi,  ducându-ţi  cadavrul  spre  mormânt
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decât să trăieşti blasfemiind pe Dumnezeul mamei tale şi
să râzi de cartea care este comoara ei. Ar fi fost mai bine
pentru tine să nu te fi născut niciodată, şi ar fi fost mai
bine şi pentru părinţii tăi. Ah! dragi prieteni, dar chiar şi
aceste  lucruri  sunt  menite  să  ne  apropie  mai  mult  de
Cristos. Nu trebuie să facem idoli din copiii noştri; şi să
nu îndrăznim să facem aşa, mai ales că vedem cât de clar
Domnul ne arată că, la fel ca noi, sunt prin natură copii ai
mâniei.  Mai  ascuţit  decât  colţul  viperei  este  un  copil
nerecunoscător; dar în mâna lui Dumnezeu veninul este
preschimbat  în  medicament.  Păsările  Domnului  uneori
rămân în iarbă, în cuiburile lor; dar El le umple cuibul cu
spini,  iar  ele  zboară  spre  înălţimi  şi  cântă  precum  o
ciocârlie în timp ce se înalţă spre cer. Trebuie să priveşti
aceste  necazuri  din  familie  ca  invitaţii  făcute  de
Dumnezeu – o dulce constrângere care să te facă să cauţi
faţa Sa. Mulţi sunt încercaţi în alt mod, care poate este la
fel  de  dur  ca  oricare  altul,  printr-o  depresie  adâncă  a
duhului. Ei sunt întotdeauna melancolici; nici ei nu ştiu
de ce. Pentru ei noaptea este lipsită de stele şi ziua de
lumina  soarelui:  melancolia  a  pus  stăpânire  pe  ei;  dar
chiar  şi  acesta  este  deseori  un  mijloc  de  a-i  ţine  mai
aproape de Domnul decât ar fi în alte feluri. Ştiţi că unora
dintre plantele  noastre englezeşti  le  place mult  locurile
umede,  umbroase  de  sub  copaci,  iar  dacă  soarele  ar
străluci direct pe ele,  ar  muri.  Poate există  şi  minţi  de
acelaşi  fel.  Prea multe  dulciuri  îmbolnăvesc copiii,  dar
băutura  amară142 este  tonic  bun.  Tenurile  delicate  au
nevoie de voal  ca soarele  să  nu privească prea  grozav
asupra lor; este posibil ca aceşti jelitori să aibă nevoie de
voalul  întristării.  Este  bine  că  au  fost  loviţi,  chiar  cu

142 literal: bitterul
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această  grea  depresie  a  duhului,  pentru  că  sunt  ţinuţi
aproape  de  Domnul.  Apoi,  mai  este  o  altă  suferinţă,
ascunderea feţei  Domnului,  cât  de greu de îndurat,  dar
cât de benefică! Dacă nu vom sta aproape de Domnul, El
Îşi va ascunde faţa în mod sigur. Cu siguranţă aţi văzut o
mamă la plimbare cu copilaşul ei care tocmai a învăţat să
meargă în picioare; şi pe stradă micuţul aleargă când la
dreapta, când la stânga, aşa că mămica se ascunde pentru
o clipă; iar copilul se uită în jur şi începe să plângă, iar
mama se arată. Care este efectul? nu mai fuge acum de
lângă mama lui: o va ţine cu singuranţă de mână. Aşa că
atunci când ne rătăcim de Dumnezeu, El îşi ascunde faţa,
şi  apoi,  din  moment  ce  Îl  iubim,  începem să  plângem
după El; şi când Îşi arată din nou faţa, ne agăţăm de El cu
mult mai multă dragoste. Aşa Îi face Domnului plăcere să
ne binecuvânteze necazurile.

Acum, creştinule, ce vreau să spun cu toate acestea?
Doar atât. Te afli acum în vreun necaz acut? Atunci mă
rog să te duci la Dumnezeu la fel  cum Ioab a mers la
Absalom.  „Arată-mi  pentru  ce  Te  cerţi  cu
mine!”143 „Cercetează-mă,  Dumnezeule  şi  cunoaşte-mi
inima, încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile, vezi dacă
sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei.”144 Fă din
acest timp unul special de umilinţă şi cercetare a inimii.
Şi  lasă  orice  păcat  chinuitor  să  fie  scos  afară!  Când
Dumnezeu mătură,  tu  cercetează-te!  Când eşti  lovit  de
nuia,  este  datoria  ta  să  îţi  mărturiseşti  deplin  păcatele
trecute şi să te rogi să fii eliberat de puterea lor în viitor.
Sau astăzi nu ai nici o încercare, frate? Atunci cercetează-
te să nu existe ceva care să-L provoace pe Dumnezeu să

143 Iov, 10:2
144 Psalmul 139:23, 24
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trimită una şi începe acum să te cureţi de toate murdăriile
cărnii  şi  ale sufletului  prin Duhul Sfânt.  Să previi  este
mai bine decât să tratezi. Şi uneori cercetarea la timp a
inimii scuteşte de multe dureri  ale ei.  Să luăm aminte,
deci. Sau am fost loviţi de un necaz şi s-a terminat oare?
Atunci să spunem ca David:  „Până ce am fost smerit,
rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău.” Haideţi să-L
binecuvântăm  pe  Dumnezeu  pentru  tot  ce  a  făcut
spunând: „Este  spre  binele  meu  că  m-ai  smerit.”145

Haideţi să ne unim într-un imn comun de laudă pentru
toată  bunătatea  plină de dragoste  pe  care  Dumnezeu a
găsit cu cale să ne-o arate prin loviturile usturătoare ale
nuielei Sale. Presupun că am spus suficiente creştinului
pentru  a  face  o  aplicaţie  micului  tablou  aflat  înaintea
noastră.  Dumnezeu  a  ars  lanul  vostru  de  orz,  dragi
prieteni: acum mergeţi la El şi cu cât vă puteţi apropia
mai mult, cu cât vă puteţi agăţa mai tare de El, cu atât
mai bine pentru sănătatea şi mângâierea sufletului vostru
pentru toată viaţa. La sfârşit tu şi cu mine vom cânta spre
lauda Domnului nostru ce trimite necazurile:

Tot ce-ntâlnesc, găsesc, m-ajută
Pe calea spre cereasca bucurie 
Şi chiar de-acum am încercări
Tristeţe niciodată ele nu-mi vor mai aduce.
Binecuvântat cu bogăţii de slavă
Calea uitării nicicând n-o voi fi dat
Căci m-a condus, prin bucurii şi lacrimi 
La Salvatorul binecuvântat.

 
 

145 Psalmul 119:67 şi 71

173



II. Câteva cuvinte – şi fie ca Dumnezeu să le umple
de putere – către PĂCĂTOS, vor forma partea secundă a
discursului.  Domnul  a  trimis  şi  după  tine.  O,  tu,  om
neconvertit!  Dumnezeu  a  trimis  deseori  după  tine.  De
mult, în copilărie, rugăciunile mamei tale au căutat să te
câştige  pentru  dragostea  Salvatorului  şi  primele  sfaturi
ale tatălui tău evlavios au fost ca ochiurile unui năvod în
care se dorea să fi fost prins; însă le-ai rupt toate şi ai trăit
îndepărtându-te  prin păcate de amintirile timpurii  şi  de
promisiunile  copilăriei.  De  atunci  încoace  ai  fost  de
multe ori chemat prin predicare. Predicile noastre nu au
nimerit  întotdeauna  departe  de  ţintă,  ba  câteodată  o
lovitură fierbinte a pătruns arzând până în conştiinta ta şi
te-a  făcut să tremuri;  dar,  vai,  tremuratul  a cedat locul
vechilor  tale  păcate.  Până  acum ai  fost  chemat,  dar  ai
refuzat. Mâinile pline de milă au fost întinse, însă tu nu
le-ai luat în seamă. Ai avut şi chemări din Biblia ta, din
alte cărţi religioase, de la prieteni creştini. Zelul sfânt nu
este stins de tot şi se arată prin faptul că-ţi poartă de grijă.
Tinere,  colegul  de  muncă  ţi-a  vorbit  uneori,  tânără,
prietena ta a plâns pentru tine. Sunt unii dintre voi, acum
de faţă, care aţi fost chemaţi de cele mai iubitoare voci la
orele noastre de studiu. Atât în şcoala duminicală, cât şi
în orele de caticheză sunt bărbaţi şi femei cu o dragoste
adâncă  pentru  sufletele  încredinţate  lor  –  inimi  calde,
ochi ce lăcrimează – şi au plâns pentru tine ca să vii la
Cristos; dar până acum toate aceste eforturi nu au avut
nici un efect, tu eşti străin faţă de Domnul ce te-a creat şi
duşman lui Cristos, Salvatorul.

Ei bine,  dacă aceste  mijloace blânde nu vor avea
efect, Dumnezeu poate să folosească alţi factori. Poate că
deja i-a încercat. Dacă nu – şi dacă El a intenţionat prin
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decret divin mântuirea ta veşnică – El va folosi mijloace
mai dure, la fel de sigur precum faptul că eşti viu acum;
şi  dacă  un  cuvânt  nu  va  fi  suficient,  El  va  folosi  o
lovitură, cu toate că Îi place să încerce mai întâi puterea
cuvântului.  Şi  tu,  ascultătorul  meu  neconvertit  şi
nemântuit, ai avut încercările tale. Şi tu plângi la fel ca şi
creştinii.  Poate  nu  plângi  datorită  păcatului,  dar  cu
siguranţă  că  păcatul  te  va  face  să  plângi.  Poate  că  îţi
repugnă pocăinţa din cauza întristării pe care o produce,
dar  de  suferinţă  nu  vei  scăpa,  chiar  de  vei  scăpa  de
pocăinţă. Şi tu ai avut bolile tale. Îţi mai aminteşti când în
noapte liniştită auzeai ceasul ticăind, te gândeai că ticăie
ultimele  tale  minute  care  îţi  prevesteau  damnarea?  Îţi
aminteşti acele zile epuizante când te întorceai de pe o
parte  pe  alta,  schimbându-ţi  locul,  fără  să  scapi  de
durere? Omule, poţi să-ţi aduci aminte de juruinţele faţă
de care ai trăit doar să le încalci şi promisiunile prin care
l-ai  minţit  pe Dumnezeul  veşnic?  Atunci  Sabatul  va  fi
desfătarea  ta,  aşa  ai  zis,  dacă  ai  fi  cruţat,  iar  casa
Domnului şi poporul Lui îţi vor fi dragi, şi vei căuta faţa
Lui.  Dar  nu  ai  făcut  aşa:  ţi-ai  călcat  legământul  şi  ai
dispreţuit  promisiunea făcută lui  Dumnezeu.  Sau ce să
fie, ai avut pierderi în afaceri? Ai început viaţa bine şi cu
speranţă,  însă nimic nu a prosperat în mâinile tale.  Nu
îmi pare rău pentru asta; pentru că îmi aduc aminte că cel
rău este acela care se întindea ca un copac verde şi despre
cei  lepădaţi  este  scris:  „Nimic  nu  îi  tulbură  până  la
moarte şi trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte
de  suferinţele  omeneşti  şi  nu  sunt  loviţi  ca  ceilalţi
oameni.”146 Dar eu mă bucur că voi sunteţi  loviţi.  Mai
bine să vă văd biciuiţi pe drumul spre cer, decât mergând

146 Psalmul 73:4-5
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în şaretă spre iad. Fără îndoială că mulţi, precum Agag,
merg cu graţie spre locul măcelăririi lor, în timp ce alţii
merg chinuindu-se spre gloria eternă.  Aţi avut pierderi,
dar  ce  pot  fi  acestea  dacă  nu  mesageri  duri  ai  lui
Dumnezeu trimişi să îţi spună că nu există nimic în afară
de cer pentru care merită să trăieşti,  să te înţarce de la
pieptul pământului şi să te facă să cauţi ceva mult mai
substanţial decât îţi pot oferi bogăţiile lumeşti? Şi tu ai
pierdut prieteni; pot să vă amintesc de acele morminte ale
căror  brazde  au  fost  aşa  de  recent  întoarse?  Pot  să  vă
amintesc de copii buni şi frumoşi în ochii voştri ce v-au
fost luaţi în ciuda lacrimilor voastre? Să vă amintesc de
părintele  ce  doarme în  Isus?  De o soră  dulce  care  s-a
ofilit, asemeni unui crin, având de mică tuberculoză? Să
vă aduc aminte toate  aceste  lucruri?  Nu aş  vrea să  vă
deschid din nou rănile, dar este spre binele vostru să vă
fac să ascultaţi  vocea lor solemnă, pentru că ele  spun:
„Vino la Dumnezeul tău, împacă-te cu El!” Eu nu cred că
voi  veţi  veni  vreodată la  Isus  dacă Duhul Sfânt  nu va
folosi încercări pentru a vă aduce. Am aflat că femeia nu
şi-a găsit moneda, până nu a măturat casa. Fiul rătăcitor
nu s-a întors, până nu i-a fost aşa foame că ar fi mâncat şi
roşcovele cu care se hrăneau porcii.  Eu sper că aceste
necazuri  să  fie  spre  binecuvântarea  voastră.  Pe  lângă
toate acestea, aţi avut şi voi depresie a duhului. Dacă nu
greşesc, mă adresez unora care se află chiar acum într-o
astfel de stare. Voi nu ştiţi ce este, însă nimic nu vă face
plăcere. Aseară aţi mers la teatru. Aţi fi preferat să nu fi
mers: nu v-a făcut nicio plăcere; dar altă dată eraţi acolo
la fel de veseli ca oricine altcineva. Mergi cu colegii tăi,
iar plăcerea zilei, cum o numesc ei, a devenit pentru tine
nimic mai mult decât o dureroasă pierdere de timp. Ţi-ai
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pierdut cheful de viaţă; şi nu-mi pare rău, dacă te va face
să cauţi o viaţă mai bună şi să-ţi pui încrederea în lumea
de  dincolo.  Prieteni,  vă  spun  din  nou,  acestea  sunt
lanurile voastre de orz în flăcări! Dumnezeu v-a chemat
iar voi aţi refuzat să veniţi; iar acum El a trimis mesageri
greu  de  refuzat.  Vi  i-a  trimis  cu  cuvinte  grele  şi  mai
neînduplecate care să se adreseze trupului, dacă duhul nu
vrea să audă.

Ei bine, şi acum ce urmează? Dacă Dumnezeu i-a
trimis, îi asculţi? Dragul meu ascultător, dacă Dumnezeu
i-a trimis, i-ai ascultat? Pentru unii dintre voi am ajuns
aproape să disper. Dumnezeu vă poate salva, dar nu vă
pot  spune cum o va  face.  Cu siguranţă  că  nu  pare  să
binecuvânteze Cuvântul. Ai fost chemat şi rugat fierbinte;
te-am  implorat  dimineaţa  şi  seara.  Inimile  noastre  au
tânjit cu tandreţe după tine, dar până acum au făcut-o în
zadar.  Dumnezeu  ştie  că  am  tot  lovit  în  granit  cu
ciocanul, dar încă nu a cedat. Am lovit cremenea, dar nu
s-a spart. Unii dintre voi aproape fărâmaţi fierul plugului,
sunteţi  asemenea  pietre  că  trecerea  plugului  peste  voi
pare a fi în zadar. Cât despre necaz, nu cred că vă aduce
vreun  bine;  căci  dacă  veţi  fi  loviţi  din  nou,  vă  veţi
răzvrăti din ce în ce mai mult. Tot capul este bolnav şi
toată inima suferă de moarte.147 Ai fost lovit aşa încât din
cap până în picioare eşti  plin de răni,  vânătăi  şi  locuri
supurante.  Eşti  sărac  – poate  beţia  te-a  adus  aici;  ţi-ai
pierdut soţia – poate cruzimea ta a contribuit la moartea
ei; ţi-ai pierdut copiii şi ai ajuns falit, fără nici un prieten,
cerşetor neajutorat, şi totuşi nu te întorci la Dumnezeu!
Oare ce e de făcut cu tine? O, Efraime, ce să fac cu tine?
Să te dau?  „Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca

147 Isaia, 1:5
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Ţeboimul?”148 Inima  îndurării  încă  strigă  după  tine.
Întoarce-te! Întoarce-te! Domnul să te ajute să te întorci,
chiar acum.

Alţii dintre voi nu aţi suferit toate acestea în trecut,
dar suferiţi în prezent o parte din ele. Şi dă-mi voie să te
implor,  prin  mila  lui  Dumnezeu  şi  prin  sângelui
Domnului nostru Isus Cristos, să nu Îl sfidezi pe cel ce îţi
vorbeşte.  Dumnezeu  nu  Îşi  va  trimite  mesagerii  la
nesfârşit. După ce a muncit cu tine o vreme, te va lăsa în
blestem.  Îndelunga  răbdare  nu  ţine  pentru  totdeauna.
Mila îşi are timpul ei. Iată, Regele ridică steagul alb al
mângâierii astăzi, şi te invită să vii la El. Mâine El poate
să ridice steagul roşu, al ameninţării: şi dacă aceasta nu e
de ajuns,  dacă steagul roşu nu te va face să te întorci,
apoi El va înălţa steagul negru al execuţiei, iar atunci nu
va mai fi nicio speranţă. Ia aminte! Steagul cel negru încă
nu  este  înălţat,  însă  steagul  cel  roşu  este  acolo  cu
încercări şi necazuri,  ameninţările lui Dumnezeu pentru
tine, poruncindu-ţi să îţi deschizi larg inima ca harul să
intre; dar dacă steagul cel roşu nu va fi de ajuns, steagul
cel  negru  îl  urmează.  Poate  tocmai  a  fost  înălţat!
Dumnezeu să te ajute să strigi cu inima frântă la El după
salvare,  înainte  ca  lumânarea  să  se  stingă,  soarele  să
apună şi noaptea morţilor să vină fără speranţa unui nou
răsărit la învierea binecuvântată. 

Unde se doreşte să se ajungă cu toate acestea? Eu
vreau să ajung aici: Dacă un cuvânt al meu te-ar putea
face să vii la Împărat în această dimineaţă – ştiu că se va
întâmpla  numai  dacă  Dumnezeu  Duhul  Sfânt  te
constrânge  să  o  faci,  prin  puterea  Lui  irezistibilă;  dar
dacă El îl  va binecuvânta,  mă voi bucura precum unul

148 Osea, 11:8
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care găseşte o mare comoară.  De ce te împotriveşti lui
Dumnezeu?  Dacă  Domnul  a  intenţionat  mântuirea  ta
veşnică, împotrivirea ta va fi în van. Şi cât de vexat vei fi
în anii ce vor urma, când te vei gândi că te-ai împotrivit
atât de mult timp! De ce te împotriveşti? Berbecele lui
Dumnezeu este prea puternic pentru zidurile prejudecăţii
tale: le va face să se prăbuşească. De ce te împotriveşti
Dumnezeului tău, care te-a iubit cu o dragoste veşnică şi
care te-a răscumpărat prin sângele lui Cristos? De ce te
împotriveşti Lui, care vrea să facă robia roabă, şi să facă
din tine copilul Lui plin de bucurie? Of! zice unul „dacă
aş crede că există o asemenea milă,  aş ceda.” Dacă tu
crezi în Domnul Isus Cristos, aceasta va fi o dovadă că o
aşa  îndurare  este  rânduită  pentru  tine.  Fie  ca  Duhul
Domnului să-ţi dea putere, ţie, păcătosule, să vii aşa cum
eşti şi să-ţi pui încrederea în Cristos! Dacă vei face astfel,
atunci e sigur că numele tău este scris în Cartea Vieţii
Mielului,  că  ai  fost  ales  de  Dumnezeu  şi  eşti  de  preţ
înaintea Lui,  şi  capul  tău este  unul  din  acelea  pe  care
coroana nemuririi va străluci pentru totdeauna. Oh, de te-
ai încrede în Cristos! Bucuria şi pacea pe care le-ai avea
în  prezent  valorează  lumi  întregi;  oh,  dar  gloria,
copleşitoarea  glorie  ce  în  lumile  viitoare  va  aparţine
acelora ce s-au încrezut în Cristos! Fie ca în dimineaţa
aceasta,  Dumnezeu  să  facă  să  vă  puneţi  sufletele  la
picioarele  lucrării  desăvârşite  a  lui  Isus.  Sângele  Lui
poate curăţi; neprihănirea Lui poate acoperi; frumuseţea
Lui poate împodobi; rugăciunea Lui poate păstra; venirea
Lui va glorifica; cerul Său te va binecuvânta.  Încrede-te
în El! Dumnezeu să te ajute să te încrezi în El; şi a Lui va
fi slava acum şi în veci de veci. Amen şi amen.
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Această carte vă este oferită gratuit de

Fundaţia Mantachie
„O voce baptistă”

Str. Izvor nr. 3
Bocşa, 325300
Caraş Severin
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Cine suntem noi?

O voce baptistă în România  (Fundaţia Mantachie) reprezintă lucrarea de
tipărire  şi  distribuire  de  literatură  gratuită  a  Adunării  baptiste  Harul
Suveran din  Bocşa  alături  de  alte  adunări  surori  de  aceeaşi  credinţă  şi
practică. Adunările noastre descind din prima adunare pe care Domnul Isus
Cristos  a  zidit-o  în  timpul  lucrării  Sale  pământeşti.  Înaintaşii  noştri  au
existat în toate veacurile printre montanişti, novaţieni, donatişti, paulicieni
sau waldenzi,  fiind cunoscuţi în general sub numele de anabaptişti.  Noi
insistăm  asupra  doctrinei  şi  practicii  biblice,  credem  în  independenţa
fiecărei adunări baptiste nou testamentare şi în separarea acesteia faţă de
stat  şi  de  orice  organizaţie  religioasă  omenească  (cum  ar  fi
denominaţiunile, comunităţile sau uniunile de biserici, etc).
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