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Frumuseţea scripturii Partea 7. 
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Cuprins: 
• Cel mai puternic instinct omenesc 
• Păcatul – este moarte sigură 
• Darul mântuirii 
• Isus, Mielul Lui Dumnezeu 
• Mântuirea este taina Lui Dumnezeu 
• Asigurarea vieţii veşnice 

 
 

Cel mai puternic instinct omenesc 
 

Pământul s-a cutremurat. Undele puternice 
ale seismului s-au propagat în întregul oraş. 
Clădiri oficiale şi case au fost doborâte la 
pământ. Toate spitalele, şcolile şi bisericile au 
fost distruse. Cutremurul din februarie 2001 din 
El Salvador a ucis instantaneu aproape 3000 de 
oameni. Mii de oameni au rămas fără adăpost. 
Echipele de intervenţie au lucrat neobosite zi şi 
noapte, căutând victime. Doar puţine victime au 
mai fost găsite în viaţă. 

După patru zile de săpat neîntrerupt, când 
se pregăteau să renunţe la a mai căuta, cineva a 
observat o mână îngropată pe jumătate în 
moloz. A fost şi mai şocant să constate că mâna 
se mişcă încet. Săpăturile au reînceput cu 
înverşunare. Au fost necesare aproape patru ore 
pentru a dezgropa un bărbat de vârsta mijlocie, 
prins sub dărâmături. Era viu. Supravieţuise 
patru zile fără hrană şi apă. La spital a fost 
întrebat cum a reuşit să trăiască în condiţii atât 
de dificile. El a răspuns: “Am dorit să trăiesc”. 
“M-am străduit să respir. Nu am vrut să mor. Am 
crezut că ajutorul va veni”. 

Cu toţii ne naştem cu această dorinţă 
puternică de a trăi. Fiecare dintre noi avem 
această dorinţă încă din clipa în care venim pe 

lume. Toţi cei care au trăit vreodată au avut 
această dorinţă. Este probabil cea mai puternica 
dorinţă pe care am simţit-o vreodată. Ca fiinţe 
umane suntem uniţi cu toţii de dorinţa noastră 
comună de a trăi. Când viaţa unei fiinţe umane 
este ameninţată, oamenii sunt capabili de fapte 
eroice incredibile pentru a-şi salva semenii. 
Poate fi vorba de un copil căzut într-o fântână. 
Sau de victimele unui vas avariat care se 
scufundă în mare. Sau de un alpinist care a 
alunecat într-o prăpastie periculoasă. Sau de 
victimele prinse sub ruinele unui cutremur. 

Când viaţa cuiva este în cumpănă, oamenii 
aleargă să se salveze unii pe alţii. Cu toate 
acestea, adevărul este că nici unul dintre noi nu 
simte plăcere, gândindu-se la faptul că viaţa 
fiecărui om se află într-un continuu pericol - 
deşi acest fapt este cât se poate de real. Nu este 
vorba doar de un pericol întâmplător - ci de 
faptul că toţi suntem sortiţi morţii. Biblia spune 
că: “... plata păcatului este moartea, dar darul fără 
plată al Lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 
Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23). 

Păcatul este un element otrăvitor - este 
teribil. Este mortal. De ce? Deoarece păcatul ne 
desparte de adevărata Sursă a vieţii – de 
Dumnezeu Însuşi, care ne-a creat. Fiecare dintre 
noi a păcătuit. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi 
de slava Lui Dumnezeu.” (Romani 3:23). „... Nu 
este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este 
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nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul 
care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-
au abătut, ... Nu este nici unul care să facă binele, 
nici unul măcar.” (Romani 3:10-12). 
 
 

Păcatul – este moarte sigură 
 

Adam şi Eva, primii nostri părinţi, strămoşii 
întregului neam omenesc, au ales să se despartă 
de Dumnezeu, prin faptul că nu L-au ascultat, ci 
şi-au urmat voinţa lor proprie. “De aceea, după 
cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi 
prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor, din pricina că toţi au 
păcătuit.” (Romani 5:12). Moartea este rezultatul 
natural al păcatului. Rata mortalităţii datorate 
păcatului este de 100%. Adam trebuia să moară 
din cauza păcatului lui. Tot astfel trebuie să se 
întâmple cu toţi urmaşii lui - inclusiv cu fiecare 
dintre noi. Prin urmare, cu toţii suntem căzuţi 
într-o groapă adâncă. Suntem prinşi în capcană 
şi neajutoraţi. Dacă nu există cineva care să ne 
salveze, suntem sortiţi morţii. 

Vestea rea este că fără ajutorul cuiva care să 
ne vină în ajutor, suntem cu toţii pierduţi. 
Vestea bună este că exista Cineva care a venit să 
ne salveze! “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul 
Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni.” (Efeseni 2:8-9). 

Da, cu toţii am păcătuit şi continuăm să 
păcătuim. Nu există nici o îndoiala cu privire la 
aceasta! Noi păcătuim prin fiecare faptă, prin 
fiecare cuvânt şi chiar prin fiecare gând egoist. 
Imaginaţi-vă nenumăratele ocazii în care am 
păcătuit, zi de zi! Problema noastră nu sunt doar 
păcatele pe care le-am săvârşit - este însuşi 
faptul că suntem păcătoşi! 

O persoană care suferă de o boală letală, dar 
nu îşi recunoaşte niciodată starea şi nu caută 
ajutor medical, va muri. Aceasta este soarta 
păcătoşilor care nu reuşesc să-şi recunoască 
starea spirituală şi nu caută ajutor. 

 
“Nelegiuirile voastre pun un zid de 
despărţire între voi şi Dumnezeul 
vostru.” (Isaia 59:2) 

 
Dumnezeu este sursa oricărei vieţi. Din clipa 

în care a păcătuit, Adam a început să moară. Cu 

toţii ne aflăm sub sentinţa de condamnare la 
moarte. Dar Dumnezeul iubirii nu ne-a vorbit 
despre rezultatul păcatului, fără a ne dărui 
speranţa de a fi salvaţi! Iată vestea cea bună! 
“Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul 
fără plată al Lui Dumnezeu este viaţa veşnică 
în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23). 
 
 

Darul mântuirii 
 

Mântuirea este un dar. Noi nu o merităm, 
nu o putem câştiga prin faptele noastre bune şi 
nici nu o putem cumpăra cu vreun preţ. 
Majoritatea oamenilor cred că fiinţele omeneşti 
primesc iertarea şi viaţa veşnică, înfăptuind cât 
mai multe fapte bune. Unii oameni stau pe 
paturi de cuie, crezând că prin tortura trupului 
pot câştiga favoarea Lui Dumnezeu. Unii 
oameni îşi torturează şi îşi rănesc trupul cu 
lanţuri şi bice, alţii îşi străpung trupul cu cârlige 
ascuţite, iar unii merg desculţi pe cărbuni 
aprinşi, căutând favoarea divină prin fapte 
neobişnuite de chinuire a trupului. Alţii cred că 
pot acumula merite pentru o viaţă viitoare, 
construind temple sau hrănind sfinţii, iar pentru 
alţii, nu există o bucurie mai mare sau o cale mai 
bună de a câştiga favoarea Lui Dumnezeu, decât 
un pelerinaj la Mecca sau moartea pentru 
apărarea Islamului. 

Fără a-şi da seama, mulţi creştini procedează 
în aceeaşi manieră. Ei participă la slujbele 
religioase, oferă daruri şi respectă regula de aur 
a Bibliei, pentru a merita viaţa veşnică. Dar este 
posibil aceasta? Poate omul, prin vreo metodă 
de pedepsire fizică, prin chinuri sufleteşti sau 
fapte de bunătate, să-L mituiasca pe Dumnezeu 
pentru a obţine de la El iertarea şi viaţa veşnică? 
Merităm noi mântuirea sau o câştigăm noi, aşa 
cum câştigă cineva un trofeu sportiv sau o 
medalie de aur? 

Biblia spune aşa: “Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Si aceasta nu vine de la voi; 
ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu 
se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9). Noi nu ne 
putem mântui singuri, prin propriile noastre 
fapte – noi avem nevoie şi suntem dependenţi 
de harul Lui Dumnezeu, de iubirea şi favoarea 
Lui, pe care ni le dăruieşte El în mod gratuit. 
Dacă ar fi posibil să merităm mântuirea, aceasta 
nu ar mai fi un dar. 
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Să presupunem că patronul v-a înmânat un 
plic, spunând că reprezintă un dar pentru 
dumneavoastra. Dacă descoperiţi că plicul 
conţine salariul dumneavoastră pentru ultimele 
două săptămâni, ar mai fi acesta un dar? Nu, 
deoarece l-aţi câştigat prin muncă! Dar de ce ar 
fi interesat Dumnezeul cel puternic, care 
conduce întregul univers, de oamenii de pe o 
planetă pierdută undeva la marginea spaţiului? 
De ce nu a abandonat pur şi simplu omul 
răzvrătit, lăsându-l să sufere rezultatele 
propriului lui păcat? Răspunsul se află în prima 
epistolă a lui Ioan: “Dumnezeu este dragoste”. (1 
Ioan 4:8). 

Unii dintre dumneavoastră sunt părinţi. 
Părinţii ştiu că nu este plăcut să ai un copil care 
se îmbolnăveşte şi începe să plângă zi şi noapte. 
Faceţi tot ceea ce este posibil pentru a 
îmbunătăţi lucrurile, dar nimic nu pare să aibă 
rezultate. Îl plimbaţi prin cameră, îi cântaţi şi 
încercaţi să aplicaţi toate sfaturile prietenilor, 
dar nimic nu dă rezultate. Dar permiteţi-mi să 
vă întreb ceva: oricât de obosit aţi fi, oricât de 
mult timp durează suferinţa copilului, v-aţi 
gândi vreodată să renunţaţi la copil sau să-l 
lăsaţi să sufere singur? Nu? De ce? Deoarece cu 
cât durerea şi suferinţa pe care trebuie să le 
îndure copilul neajutorat este mai mare, cu atât 
îl iubiţi mai mult. 

Aşa este Dumnezeul nostru! Copiii Lui de 
pe planeta Pământ s-au îmbolnăvit de boala 
păcatului, iar durerea şi suferinţa pe care o 
îndură datorită acestei boli, nu fac altceva decât 
să sporească iubirea Lui Dumnezeu. Dumnezeu 
nu S-a gândit niciodată să ne abandoneze, pur şi 
simplu! El nu S-a gândit niciodata să ne lase să 
murim şi să suferim rezultatele răzvrătirii 
noastre. Biblia ne spune: “Domnul ... are o 
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul 
să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. (2 Petru 
3:9). Indiferent cât de bun sau rău om ai fost 
până acuma, Dumnezeu te iubeşte şi doreşte să 
te salveze. El nu doreşte ca noi să murim. 

Cu toate acestea, noi toţi am păcătuit. Cu 
toţii ne-am răzvrătit împotriva Lui Dumnezeu şi 
am încălcat legea Lui. Guvernele pământeşti nu 
pot supravieţui mult timp dacă tolerează 
nelegiuirea. Cei care încalcă legea sunt 
pedepsiţi. Dar încălcarea legii Lui Dumnezeu 
este ceva cu mult mai serios, deoarece păcatul 
ne desparte de Dumnezeu - de Singurul care ne 
poate ajuta şi salva! 

Chiar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al 
iubirii infinite, El este în acelaşi timp şi un 
Dumnezeu al dreptăţii. Pe Muntele Sinai, 
Dumnezeu S-a descris pe Sine astfel: “... Domnul, 
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi 
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi 
credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de 
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi 
păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept 
nevinovat...” (Exod 34:6-7). 

Oare nu există nici o soluţie? Nici o 
modalitate de a rezolva această dilemă? Da 
există o modalitate! 

 
 

Isus, Mielul Lui Dumnezeu 
 
Dumnezeul cel iubitor a găsit o cale de a ne 

salva, rămânând în acelaşi timp un Dumnezeu 
drept, fără să calce legea. El a găsit un Înlocuitor 
desăvârşit, care să moară în locul nostru, plătind 
pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât 
noi să putem trăi. Ioan, ucenicul iubit, explică 
astfel: “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.” 
(Ioan 3:16). 

Domnul Isus a venit pentru a trăi pe Pământ 
ca om, confruntându-Se cu aceleaşi probleme şi 
ispite cu care se confruntă fiecare fiinţă umană. 
El a trăit o viaţă de ascultare deplină. Apoi, ca 
reprezentant al neamului omenesc, dar fără 
păcat, Domnul Hristos a luat asupra Sa, de 
bunăvoie, vinovăţia tuturor oamenilor care au 
trăit vreodată şi a murit în locul lor. Apostolul 
Pavel scria: “Căci, după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, 
prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi 
făcuţi neprihăniţi. (Romani 5:19). Moartea 
Domnului Isus nu a fost în nici un caz plănuită 
pentru a satisface furia unui Dumnezeu supărat. 
Domnul Isus s-a oferit să moară pentru a ne 
salva de păcate, iar Dumnezeu ne-a iubit atât de 
mult, încât a fost dispus să-Şi sacrifice propriul 
şi singurul Fiu pentru noi! Domnul Isus era 
Mielul Lui Dumnezeu, Mielul de jertfă! 

Când israeliţii, poporul ales al Lui 
Dumnezeu, au rătăcit prin pustia din apropierea 
Muntelui Sinai, după ce fuseseră eliberaţi din 
Egipt de către Moise, au asistat zi de zi la o 
ilustrare a planului Lui Dumnezeu de a 
răscumpăra omul căzut, reprezentat prin 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  N Ă S C U T  P E N T R U  A  T R Ă I  V E Ş N I C  –  P A R T E A  7 .  
    

    

4  www.1843-chart.com 

simboluri şi ceremonii. Tabernacolul din deşert, 
construit în conformitate cu instrucţiunile 
precise ale Lui Dumnezeu, era locul unde se 
desfăşurau servicii religioase rânduite de 
Dumnezeu. Aceste servicii religioase atrăgeau în 
mod continuu atenţia oamenilor spre un Calvar 
viitor - locul unde avea să moară Domnul Isus, 
unde avea să fie sacrificat adevăratul Miel de 
jertfă pentru păcatele întregii omeniri, 
dăruindu-le tuturor speranţa şi asigurarea 
iertării şi a mântuirii. 

Păcătosul venea la Sanctuar, aducând un 
animal de jertfă. Îsi punea mâna pe capul 
animalului şi îşi mărturisea păcatul. Apoi lua un 
cuţit şi înjunghia animalul, ca simbol al faptului 
că păcatele lui erau cele care au cauzat moartea 
Mielului de jertfă care Îl reprezenta pe Domnul 
Isus. Era o ceremonie într-adevăr neplăcută, nu-i 
aşa? Dar crucea de pe Calvar, care a adus inimii 
omeneşti făgăduinţa vieţii veşnice a fost cu mult 
mai neplăcută. Cu toate acestea, prin acest act, 
Dumnezeu a dorit să demonstreze că păcatul 
aduce moartea, fie asupra păcătosului, fie 
asupra unei jertfe nevinovate. 

Poporul Lui Dumnezeu din timpurile biblice 
aducea jertfe pentru a-şi manifesta credinţa în 
moartea viitoare a Fiului Lui Dumnezeu Hristos, 
Cel care avea să moară în locul omului. Domnul 
Isus era adevărata jertfă. Când Hristos a venit la 
Ioan pentru a fi botezat, Ioan a declarat: “... Iată 
Mielul Lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” 
(Ioan 1:29). 

Din nefericire şi ce groaznic de închipuit, 
tocmai unii dintre cei pe care a venit să-i 
salveze, au complotat să-I ia viaţa! Domnul Isus 
a fost bătut, batjocorit şi condamnat la 
crucificare, prin una dintre cele mai cumplite 
forme de execuţie. Da, aşa cum spune Biblia: “El 
care n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit 
vicleşug, a murit pe cruce!” (1 Petru 2:22). 

Domnul Hristos a fost crucificat cu ocazia 
sărbătorii Paştelui. Conducătorii romani 
obişnuiau ca în timpul acestei sărbători să 
elibereze un răufăcător, ca dovadă a bunelor lor 
intenţii. Mulţimea l-a ales pe Baraba şi în schimb 
L-a trimis la moarte pe Domnul Isus. Domnul 
Isus a murit ca un răufăcător. El a fost crucificat 
între doi tâlhari! În timp ce Dumnezeu aşeza 
asupra lui păcatele întregii lumi, El a strigat: “... 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?” (Matei 27:46). El a trăit despărţirea 
teribilă, acea groaznică prăpastie dintre 

Dumnezeu şi om, pe care o provoacă păcatul. 
Domnul Isus nu putea suporta agonia 
despărţirii de Tatăl Lui. Aceasta I-a frânt inima. 
Mulţimea striga: “... Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine 
Însuşi nu Se poate mântui!” (Marcu 15:31). 
Aceasta era adevărat! El nu putea să Se salveze 
pe Sine şi în acelaşi timp să-l salveze pe om. 

El a fost preţul plătit de Dumnezeu pentru 
păcatul neamului omenesc, pierdut datorită 
încălcării legii. În acest fel, Dumnezeu, cu o 
iubire care nu putea fi deplină până când omul 
nu era readus în familia Sa, L-a dat pe propriul 
Lui Fiu, să moară ca Înlocuitor al omului. 
Domnul Isus a fost tratat aşa cum meritam noi, 
pentru ca noi să putem fi trataţi aşa cum merita 
El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre 
şi a suferit moartea noastră, pentru ca noi să 
putem avea parte la viaţa veşnică. Doar în acest 
fel, Dumnezeu putea să ne ofere viaţa veşnică şi 
să rămână în acelaşi timp un Dumnezeu drept. 
El nu ne acceptă datorită vreunei fapte bune pe 
care am săvârşito, ci datorita a ceea ce a făcut 
Domnul Hristos - datorită vieţii desăvârşite pe 
care a trăit-o El. 

 
Credinţa – este principiul (baza) mântuirii 

Pavel, apostolul neamurilor, spunea: “Căci 
prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.” (Efeseni 
2:8). Această credinţă este secretul mântuirii. 
Când temnicerul din Filipi l-a întrebat pe 
apostolul Pavel ce trebuie să facă pentru a fi 
mântuit, Pavel a răspuns: “Crede în Domnul Isus, 
şi vei fi mântuit.” (Fapte 16:31). Totuşi, doar a fi 
de acord din punct de vedere teoretic că 
Domnul Hristos a trăit pe pământ nu este 
suficient. Aceasta nu înseamnă o credinţă 
mântuitoare. Avem nevoie de mult mai mult 
decât atât. Biblia ne spune că “şi dracii cred ... şi 
se înfioară.” (Iacov 2:19). 

A crede în Domnul Isus înseamnă mai mult 
decât a recunoaşte că El a murit pe cruce cu 
peste 1900 de ani în urmă. Biblia ne spune: 
“Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te 
bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile 
tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6). 

Vă încredeţi în El? Credeţi în El cu adevărat? 
Credeţi în Domnul Isus, atât de mult încât să Îi 
permiteţi să vă conducă viaţa? Credinţa 
mântuitoare înseamnă o încredere totală în jertfa 
Domnului Hristos ca plată deplină şi completă 
pentru orice păcat pe care l-am săvârşit 
vreodată. Ea nu se întemeiază pe ceea ce putem 
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face noi pentru a fi mântuiţi, ci pe ceea ce a făcut 
Hristos pentru noi la Calvar. 
 
 

Mântuirea este taina Lui Dumnezeu 
 

Nici un om nu se va putea mândri vreodată 
că s-a mântuit singur. Dumnezeu este Cel ce 
acordă harul, iar partea omului este credinţa - 
încrederea deplină în Dumnezeu - cu dorinţa de 
a-I îngădui să conducă viaţa noastră. Acceptarea 
mântuiri este atât de simplă, totuşi mulţi o fac să 
pară atât de dificilă şi complicată. 

Întrebarea la care trebuie să răspundem este 
aceeaşi întrebare pe care a adresat-o temnicerul 
din Filipi lui Pavel şi Sila, în acea noapte 
îngrozitoare când cutremurul de pământ a 
deschis toate uşile închisorii: “Ce trebuie să fac ca 
să fiu mântuit?” (Fapte 16:30). Există numai 
patru fapte cu privire la mântuire, pe care 
trebuie să le cunoaşteţi pentru a fi mântuiţi. 
Doar patru: 

 
1. Fapt: Mântuirea este un dar. “Căci prin 

har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Si aceasta nu 
vine de la voi; ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9). 
Acum, întrebarea este: “De ce trebuie să fie 
mântuirea un dar?” Motivul faptului că 
mântuirea trebuie să fie un dar, ne conduce la 
punctul numărul doi. 

 
2. Fapt: Toţi am păcătuit. Romani 3:23 

spune: “Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava 
Lui Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că eu nu 
merit darul. Eu nu merit mântuirea. Înţelegeţi? 
Eu am păcătuit şi sunt lipsit de slava Lui 
Dumnezeu. Dacă mântuirea depinde de 
bunătatea mea, atunci nu o voi putea câştiga 
niciodată, deoarece am păcătuit - Nu voi putea fi 
niciodată suficient de bun. Tocmai din acest 
motiv, mântuirea trebuie să fie un dar, care mi 
se oferă în mod gratuit, deoarece eu nu o pot 
câştiga şi nu o merit. Noi toţi am păcătuit şi 
suntem lipsiţi de slava Lui Dumnezeu. 

 
3. Fapt: Problema este: Păcatul = moarte. 

“Fiindcă plata păcatului este moartea.” (Romani 
6:23) Aceasta este marea problemă cu care ne 
confruntam toţi. Eu sunt un păcătos, prin 
urmare merit moartea. Eu nu merit darul 

mântuirii. Eu nu merit acest dar gratuit. Iată 
motivul datorită căruia mântuirea trebuie să fie 
un dar, este că toţi am păcătuit şi am ajuns lipsiţi 
de slava Lui Dumnezeu. Problema este că 
deoarece sunt păcătos, merit moartea. Dar 
Dumnezeu are o rezolvare pentru această 
problemă. 

 
4. Fapt: Rezolvarea: Domnul Isus a murit 

pentru noi. Romani 5:8 spune: “Dar Dumnezeu 
Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” 
Nu este minunat acesta? Isus a murit pentru 
mine, un păcătos. Prieteni, El a murit şi pentru 
voi, pentru noi toţi! Asta înseamnă viaţă pentru 
noi, dacă îl acceptăm ca mântuitorul nostru 
personal. Patru fapte simple. Să le recapitulăm: 
1. Mântuirea este un dar. 2. Toţi am păcătuit. 3. 
Problema: Păcatul înseamnă moarte. 4. Rezolvarea: 
Domnul Isus a murit pentru noi, ceea ce înseamnă că 
noi primim viaţa, dacă Îl acceptăm ca Mântuitor 
personal. Pe când eram noi încă păcătoşi, 
Domnul Isus a murit pentru noi. Prieteni, nu-i 
aşa că Îl iubiţi pe Domnul Isus? Nu-i aşa că Îl 
iubiţi pentru că ne dăruieşte acest dar al 
mântuirii? 

Acum, poate că veţi întreba: “Cum pot primi 
acest dar?” Biblia ne oferă răspunsul la întrebare, 
în Apocalipsa 3:20 “Iată Eu stau la uşă, şi bat. 
Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi 
intra la el …“ Dacă Cel ce are viaţa veşnică bate 
la uşa casei tale, Îl laşi să stea afară - sau Îl inviţi 
să intre? Desigur, deschizi uşa şi Îl inviţi să 
intre! Întelegeţi? Primindu-L pe Domnul Isus, 
noi primim darul vieţii veşnice pe care îl aduce 
cu El. Nu este minunat? Domnul Isus doreşte să 
intre în viaţa noastră, iar noi Îl invităm înăuntru. 
Acesta este modul în care acceptăm darul. Pur şi 
simplu deschidem uşa şi spunem: “Îţi 
mulţumesc, Doamne Isuse! Intră în viaţa mea! Intră 
în inima mea. Preia conducerea vieţii mele - preia 
conducerea inimii mele.” 

Când Domnul Isus intră în inima noastră, 
noi Îl acceptăm ca Prieten şi Mântuitor, ca Domn 
şi Stăpân al nostru. Când Îl invităm pe Domnul 
Isus în inima noastră - când Îl acceptăm în viaţa 
noastră, au loc două evenimente importante. 
Mai întâi, ne mărturisim păcatele şi primim 
iertarea Lui. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9) 
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Prieteni, aceasta este o făgăduinţă minunată! 
Indiferent de ceea ce am făcut sau de ceea ce am 
fost, indiferent ce fel de viaţă am trăit, chiar dacă 
am fost mari păcătoşi, putem veni la Domnul 
Isus şi putem accepta acest dar al mântuirii. 
Putem să ne mărturisim păcatele şi să primim o 
iertare deplină şi absolută. Biblia ne spune că 
Domnul Isus aruncă păcatele noastre în adâncul 
mării, ca să nu mai fie niciodată amintite. 
Prieteni, când Domnul Isus iartă, El uită 
păcatele iertate. 

Poate că există vreun păcat pe care I l-ai 
mărturisit Lui Dumnezeu, şi totuşi continui să te 
simţi condamnat şi împovărat de vinovăţie? 
Poate că simţi că există vreun păcat care este 
prea mare pentru a fi iertat chiar şi de către 
Dumnezeu. Trebuie să credem ceea ce ne spune 
Dumnezeu: În 1 Ioan 5:10, ni se explică într-o 
manieră foarte clară că, dacă nu-L credem pe 
Dumnezeu, înseamnă că Îl considerăm un 
mincinos. “Cine crede în Fiul Lui Dumnezeu, are 
mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe 
Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede 
mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul 
Său.” (1 Ioan 5:10). Când Domnul Isus promite 
că ne iartă păcatele noastre şi ne îndepărtează 
vinovăţia noastră, atuncea El face exact ceea ce a 
spus că va face. 

Când iartă, Domnul Isus uită păcatele 
iertate, şi noi trebuie să facem la fel şi de 
asemenea să uităm! Iată cum exprimă apostolul 
Petru acest gând, în Fapte 3:19: “Pocăiţi-vă dar şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă 
păcatele ...” 

Înţelegeţi? Noi venim la Domnul Isus, 
acceptăm darul mântuirii, Îl invităm să intre în 
viaţa noastră, şi primul lucru care se întâmplă 
este că El ne iartă şi ne curăţeşte, El spală 
păcatele noastre şi le aruncă în adâncul mării. 
Nu este minunat, dragi prieteni? Nu-i aşa că Îl 
iubiţi pe Mântuitorul dumneavoastră şi al meu? 

Dar mai exista un fapt care are loc atunci 
când Îl invităm pe Domnul Isus Hristos în inima 
noastră. El ne dă puterea de a birui asupra 
păcatelor noastre şi de a deveni tot mai mult 
asemenea Lui - puterea de a umbla pe urmele 
paşilor Lui. Hoţul încetează să fure. Mincinosul 
încetează să mintă. Victima alcoolului încetează 
să bea. 

Observaţi ce scrie în Ioan 1:12: “Dar tuturor 
celor ce L-au primit ... le-a dat dreptul să se facă copii 
ai Lui Dumnezeu; adică celor ce cred în Numele 

Lui.” El ne dă puterea de a deveni copiii Lui, fiii 
şi fiicele Lui. Noi nu mai suntem conduşi de 
satana. Nu mai suntem copii ai întunericului. El 
ne va da puterea de a merge pe urmele paşilor 
Lui. Când credem în El, când acceptăm darul 
mântuirii, El ne va da puterea de a fi biruitori. 

Dacă, după ce am primit darul, ne 
împiedicăm şi cădem din nou, El ne va ierta din 
nou şi din nou. Apoi, ne va dărui acea putere de 
a fi biruitori - de a deveni tot mai asemănători 
cu Domnul Isus. Este un proces de creştere, în 
care învăţăm să avem credinţă şi să depindem 
de Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Nu vom fi 
desăvârşiţi, dar vom fi iertaţi. satana a încetat să 
fie conducătorul nostru. Isus este Domnul 
nostru. Înţelegeţi? A crede înseamnă a avea 
încredere şi a accepta darul mântuirii. El iartă 
păcatele noastre şi ne dă puterea de a umbla pe 
urmele paşilor Lui. Când răspundem acelei 
bătăi la uşa inimii noastre, invitându-L pe 
Domnul Isus să intre, El curăţă inima noastră 
păcătoasă şi ne iartă. De asemenea, El ne dă 
puterea de a ne schimba şi de a învinge păcatul, 
devenind tot mai mult asemenea Lui. 
 
 

Siguranţa vieţii veşnice 
 

Iar când Domnul Isus locuieşte în noi, 
putem fi absolut siguri că avem viaţa veşnică. 
Stiaţi aceasta? Nu mai trebuie să ne îngrijorăm, 
întrebându-ne dacă vom fi mântuiţi şi dacă vom 
trăi veşnic cu Domnul Isus! “Cine are pe Fiul, are 
viaţa; cine n-are pe Fiul Lui Dumnezeu, nare viaţa. 
V-am scris aceste lucruri ca să stiţi că voi, care 
credeţi în Numele Fiului Lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică.” (1 Ioan 5:12-13). Domnul Isus doreşte 
ca noi să ştim - aici şi acum - că avem viaţa 
veşnică. Noi putem şti, chiar aici şi acum, că în 
clipa în care Îl invităm pe Domnul Isus în inima 
noastră, primim asigurarea mântuirii. 

Domnul Isus îi invită pe toti şi de 
pretutindeni, pentru că “oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). 
Probabil vă simţiţi un păcătos fără speranţă, dar 
nu este adevărat! Dumnezeu poate transforma 
situaţia cea mai disperată, într-o victorie. Nici o 
viaţă nu este atât de rea, nici un păcat nu este 
atât de mare, încât Hristos să nu-l poată ierta! 

La 31 decembrie, 1995, John Clancy, un 
pompier veteran din oraşul New York, şi-a 
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condus echipa într-o clădire nelocuită, dintr-o 
suburbie a Manhattan-ului. Flăcările înaintau cu 
furie, iar pompierii se gândeau îngrijoraţi, dacă 
nu cumva mai rămasese cineva în acea clădire, 
deşi singurii care obişnuiau să se adăpostească 
acolo erau vagabonzii, drogaţii, alcoolicii şi 
prostituatele. Cu toate acestea, Clancy şi colegii 
lui, s-au hotărât să intre în infernul de flăcări, 
pentru a conduce operaţiunea de cercetare şi 
salvare. Clădirea era plină de fum, ceea ce făcea 
ca vizibilitatea să fie aproape nulă. 

Pompierii îşi riscau viaţa pentru a găsi 
vagabonzii care ar fi putut folosi clădirea ca 
adăpost temporar. Deodată, cel de-al doilea etaj 
s-a prăbuşit, surprinzându-l pe John Clancy. 
Colegii lui au lucrat frenetic pentru a-l salva din 
dezastrul flăcărilor, dar când au reuşit în cele 
din urmă să-l scoată afară, a fost prea târziu. 
Trupul lui era de nerecunoscut din cauza 
arsurilor grave. Ultima zi a anului 1995 a fost 
ultima zi de viata a acestui pompier curajos. 
Lăsase în urmă o soţie însărcinată în luna a şasea 
şi viitorul pe care îl plănuiseră împreună. 

John Clancy era convins că orice viaţă este 
valoroasă; prin urmare el a fost hotărât să-şi 
rişte propria lui viaţă, pentru a salva orice fiinţă 
care s-ar fi putut afla în acea clădire. El a părăsit 
siguranţa propriului lui cămin, pentru pericolul 
unui incendiu teribil. A intrat în mijlocul 
flăcărilor pentru a salva vieţi şi şi-a pierdut 
propria viaţă. Devotamentul lui l-a costat viaţa. 
El nu putea sta liniştit, când ştia că alţii erau în 
pericol de moarte. 

Cu ocazia cercetărilor, s-a descoperit că focul 
fusese provocat de o mână criminală, în scopul 
de a obţine asigurarea. Se presupunea că în acea 
clădire se afla Edwin Smith, care, ajuns la 
faliment, a dat foc imobilului. Partea cea mai 
dureroasă este că, John Clancy încercase să-l 
salveze tocmai pe cel care incendiase clădirea. El 
şi-a dat viaţa pentru un infractor. 

Ce exemplu de asemănare cu Domnul Isus 
Hristos! Domnul Isus a părăsit siguranţa 
căminului Său ceresc şi S-a avântat în infernul 

teribil al lumii acesteia. Mântuitorul nostru a 
fost răstignit pe o cruce, iar focul păcatului L-a 
consumat în totalitate. Noi am păcătuit în 
virtutea alegerii noastre deliberate. Noi suntem 
cei care am declanşat incendiul acestei lumi, 
prin pornirile noastre furioase, prin necinstea 
noastră, prin pasiunile, prin lăcomia, prin 
adulterul şi prin minciunile noastre. Domnul 
Hristos a murit pentru ca noi să trăim. El a 
suportat focul păcatului pe cruce, pentru ca noi 
să nu fim nevoiţi să suportăm focul iadului, 
când va veni Domnul Isus ca să distrugă păcatul 
pentru totdeauna. 

Astăzi, Domnul Isus doreşte cu ardoare să 
vă ofere asigurarea că puteţi trăi veşnic. El 
ascultă şi aşteaptă. De ce să nu deschizi uşa 
inimii tale astăzi, invitându-L să intre şi să fie 
Mântuitorul şi Domnul vieţii tale? El aşteaptă! 
El ascultă! Există un singur lucru pe care 
Domnul Isus nu poate să-l facă. El nu te poate 
obliga să-I deschizi uşa inimii tale. El i-a dat 
fiecăruia dintre noi puterea de a alege. Noi 
suntem cei care trebuie să deschidem uşa! Isus 
intră cu bucurie la noi, dacă îi deschidem uşa 
inimii noastre. Prietene, ai dori să faci aceasta 
chiar acum? 

Ai dori să-L inviţi pe Domnul Isus în inima 
ta fără să mai aştepţi nici o clipă în plus? Dacă 
este aşa, rostiţi această rugăciune împreună cu 
mine. 

 
“Iubite Doamne, recunosc că sunt un păcătos şi 

am nevoie de ajutor. Vreau să-L accept pe Domnul 
Isus ca Mântuitor şi Domn al meu. Doresc să 
răspund apelurilor Sale şi să-L învit să intre în inima 
mea chiar acum. Te rog, iartă orice păcat pe care l-am 
săvârşit vreodata. Te rog, preia conducerea deplină a 
vieţii mele. Doresc ca Domnul Isus să vină în inima 
mea şi să o curăţească, pentru ca apoi să mă ajute să 
trăiesc pentru El. Îţi mulţumesc pentru că asculţi şi 
răspunzi rugăciunii mele, în numele Domnului Isus, 

 
Amin”. 

 


