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  Evrei 6:1-3 Fundamentele vieţii de ucenic ! 
Există mai multe chemări în Sfânta Scriptură, şi anume: 
- chemarea la mântuire, chemarea la sfinţire, chemarea la slujire şi chemarea la 
cele veşnice. Aceste chemări se succed în timpul vieţii omului şi trec şi dincolo cu 
noi. 
Chemarea o face Duhul Lui Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor, 
Stăpânul Universului. El, Domnul, este este Cel ce cheamă. 

A. Pocăinţa şi credinţa ! 

Chemarea la mântuire, sfinţire şi slujire este numită de Biblie chemarea la 
ucenicie. La început cei ce erau chemaţi să-L urmeze pe Domnul se numeau 
ucenici.  
*La sfârşitul tuturor lucrurilor lucrarea ucenicului va fi evaluată, şi răsplătită. (la 
scaunul lui Hristos nu vom fi decât noi şi Domnul. 2 Cor. 5:10).  
-Noi ne-am judecat acum şi ne-am pocăit, l-am rugat pe Domnul să ne ierte, şi am 
spus:”Doamne, niciodată nu vom fi vrednici să intrăm în cer pe baza faptelor 
noastre, ci doar prin meritele Domnului Isus. 
-Şi viaţa şi lucrarea celor ce nu au vrut să fie ucenici ai Lui Hristos va fi judecată şi 
osândită în faţa cerului întreg.  
Apoc.20:11,12. Cartea vieţii cuprinde numele tuturor celor spălaţi cu sângele 
Mielului şi cărţile morţilor: cărţi cu faptele rele, sau poate şi faptele bune în 
vederea mântuirii. Cei ce au vrut să ajungă la neprihănire prin faptele lor, vor fi 
judecaţi după faptele lor. 
 
În mintea unora este părerea că mai există şi o cale de mijloc. Există două mari căi 
în omenire. Orice religie subscrie la una dintre cele două, Umanismul: omul cu 
străduinţele lui pentru a se mântui singur şi Creştinismul cu Hristos şi jertfa de la 
Calvar. Nici o religie de pe Pământ nu se aseamănă cu Creştinismul în ce priveşte 
mântuirea. Nu s-a pomenit ca Dumnezeu să moară pentru om şi omul doar să se 
pocăiască de faptele lui murdare şi să primească prin credinţă darul mântuirii, şi să 
fie născut la o viaţă nouă. De aceea creştinismul este o credinţă separată de orice 
altă religie de pe pământ. 
 
* Luca 14:25-33    Termină ceea ce ai început ! 
După Isus mergeau multe noroade. Ei credeau că merg împreună cu Isus, dar 
întorcerea lui Isus spre ei şi cuvintele adresate lor au menirea de a-i trezi. 
v.25 „El S-a întors spre ei..”. Domnul nu este indiferent faţă de cei ce-L urmează: 
-Matei 9:22;16:23; Luca 9:54-56;23:28; Ioan 1:38.  
El vorbeşte cu noi, comunică, vrea să ne fie clar ce trebuie să facem, dacă într-
adevăr vrem să-L urmăm. 
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-Tu mergi după Isus? Ce ţi-a spus El, îi place viaţa ta, se foloseşte de ea?  Îţi spune 
de pe acum: ”bine rob bun şi vrednic”, sau are ceva de reproşat?  
Dragii mei este bine ca încă de aici să ne spună ce avem nevoie, pentru că aici 
avem nevoie de încurajare, de mustrare, de îndreptare. Amin!? 
 
Luca 18:22,23 Ce îţi mai lipseşte ca să fii desăvârşit? Vrei să fii, se poate, te 
interesează? Sfinţii se fac post mortem, ca eroii lumii? 
Acelui om i-a lipsit ceva. Ţie ce îţi mai trebuie? Dacă vii la Domnul să primeşti 
răspunsul, şi-l afli, cum pleci, întristat de tot? La cine te duci să întrebi ce lipsuri 
ai? 
Domnului nu-i plac cei ce-L urmează „ de obicei” . Marcu 2:15. Ioan 6 tot 
capitolul vorbeşte despre mulţi care-L urmau din alte motive. Ioan 6:25-30. 
Pentru El este o jignire să-L urmezi astfel. Aşa te-a învăţat mă tactu’... că zici că 
eşti pocăit. Ce tare muşcau acele vorbe când eram copil. Ce plângeam şi îmi părea 
atât de rău că a zis aşa de Domnul meu şi de tata. Îi faceam de ruşine.  
 
Există o ilustraţie cu Alexandru Macedon, care spună că acesta a auzit de un soldat 
pe care-l chema Alexandru şi care era leneş, se ascundea când ceilalţi plecau la 
luptă, chefuia,etc. Marele comandant de oşti l-a chemat şi i-a spus:”ori îţi schimbi 
numele, ori îţi schimbi comportamentul, pentru că îmi faci de râs numele. Altfel nu 
îmi dai altă soluţie, decât să te pedepsesc aspru..”. Eşti creştin, sau doar te cheamă 
creştin?  
În armată odată s-a dat ordin ca din batalion să iasă în faţă toţi cei ce sunt croitori. 
Au ieşit unii, şi au fost întrebaţi ce fel de haine ştiu să facă. Dar unul a spus că pe 
el doar îl cheamă Croitoru, dar că nu este croitor. 

Domnul Isus nu are nevoie de aşa urmaşi. În pasaj se repetă de 3 ori „nu 
poate fi ucenicul meu”,v.26,27,33. Dragii mei, nu încercaţi să fiţi ucenicii Lui cum 
vreţi voi, o credinţă după ureche, că nu se poate.  Poţi încerca metode personale, 
dar nu vei putea, aşa spune Scriptura. Noi putem funcţiona ca ucenici ai Lui doar în 
anumite condiţii. Nu noi stabilim condiţiile, ci Domnul.   

Veţi încălca definiţia însăşi, care spune că un ucenic este o persoană care a 
decis să-L urmeze pe Maestrul său, necondiţionat. Adesea chemare la mântuire se 
numeşte „predare necondiţionată”. Nu noi punem condiţiile, ci El. De aceea este o 
vorbă care spune să vii la El dacă nu mai poţi deloc să trăieşti în halul în care 
trăieşti. Dacă poţi, ca Faraon, vei vrea să scapi de  broaşte mâine. Să mai beau să 
mă satur la noapte, şi după asta o să mă las.  

Un băiat dintr-un sat, aşa a zis. Şi a băut cu unul până când a căzut în cap 
între pat şi şifonier. Aşa l-au găsit a doua zi, mort. A venit la adunare, era cel mai 
bine pregătit tânăr, deşi era cel mai amărât din sat, dar se juca de-a pocăinţa. Voia 
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să vină la adunare dar să facă ce voia el. S-a dus în iad. Cum credeţi că vor râde 
demonii de el şi ce remuşcare va fi în sufletul lui?  
-Luca 16:24”părinte Avraame”, păi dacă Domnul e tatăl tău de ce eşti în iad? 
-Iona 1:9”mă tem de Domnul”, păi cum aşa Iona, dacă te temi de Domnul de ce nu 
asculţi de El?  
-Iov 1:8”el se teme de Domnul şi se bate de la rău”. 
În Luca 15 ne spune că noi avem o valoare şi purtăm un chip. Noi am fost creaţi 
după chipul Lui Dumnezeu, dar prin păcat am început să semănăm cu altcineva, 
deşi am rămas tot valoroşi. Pentru noi se dau cele mai mari bătălii ! 
Unii spun că suntem făcuţi din maimuţe, am evoluat. Aceşti oameni ai lui 
Satan,vor să ne facă pe noi să semănăm cu animalele, dar Stăpânul şi Creatorul 
nostru este Un Dumnezeu glorios, Frumos, Bun  şi Sfânt (nu doar de 3 ori)  cum 
nimeni nu-şi închipuie pe de-a-ntregul. 
 
În prima carte a Bibliei ni se spune că Şarpele le-a spus celor 2 oameni că dacă vor 
face ce vor ei, vor fi ca Dumnezeu. Poţi să fii ca Dumnezeu, dându-L pe 
Dumnezeu jos de pe scaunul Său de domnie, şi să stai tu în locul Lui?! Păcatul a 
intrat în lume şi prin păcat a intrat moartea, dar prin Isus avem viaţa, şi o viaţă din 
belşug. 
 Dacă Fiul vă face liberi,veţi fi cu adevărat liberi. Adam şi Eva nu aveau cum să fie 
ca Dumnezeu fără Dumnezeu. Biblia ne spună că vom fi ca El când îL vom vedea 
aşa cum este. Se referă la ultima etapă a vieţii noatre – proslăvirea. 
 
*În 1859 a luat fiinţă teoria evoluţionismului – Charles Darwin. Ruşii i-au 
îmbrăţişat teoria numaidecât şi au reuşit să ajungă pe Lună, datorită 
evoluţionismului au zis ei. Când au auzit asta americanii, care erau în mare 
competiţie cu ruşii, şi-au zis:”măi, ruşii au reuşit pentru că au evoluat conform 
acestei teorii, deci şi noi ar trebui să îmbrăţişăm aceste lucruri. Şi au investit 
milioane de dolari ca să introducă în şcoli această teorie, dar asta a însemnat să îl 
dea afară pe Dumnezeu. Consecinţa: au ajuns pe Lună, dar moral au coborât şi tot 
coboară în adâncul pieirii.(preşedinte SUA – Eisenhower) 
 
Templul lui Solomon a costat multe miliarde de dolari la vremea lui, şi totuşi astăzi 
ca întotdeauna bătălia se dă pentru viaţa noastră.Viaţa nu poate fi preţuită cu nici 
un preţ de pe pământ, iar când sufletul iese din trup, trupul nu mai are mare 
valoare. 

 Observaţi „dacă vine cineva la Mine” v.26, trebuie să-l iubim pe Domnul, 
mai mult decât pe oricine şi orice, cu toată inima cu tot sufletul,cu toată puterea; -
v.27”după Mine”, implică purtarea crucii – identificarea zilnică cu Hristos.  

Isus să fie prioritatea nr.1 în viaţa mea. 
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Noi oamenii semănăm cu ceea ce sau cu cine ne petrecem cel mai mult timp, cu 
ceea ce iubim cel mai mult. Unii seamănă cu Televizorul, sau cu internetul,  sau cu 
banii, etc...dar cel ce petrece timp înaintea Domnului, va semăna cu El.2 Cor 3:18 
Faţa Lui Moise strălucea datorită timpului de calitate petrecut în prezenţa 
Domnului.  
 
Întrebam la o evanghelizare pentru părinţi şi copii :”cu cine aţi vrea să semene 
copiii voştri”? Dacă ar semăna cu voi ar fi dezastru. Daţi-i Domnului ca să se 
asemene tot mai mult cu El, pe fiecare zi ce trece. Daţi viaţa voastră Domnului! 

 
Deci, avem un chip şi o valoare. Eşti tu în Mâna Stăpânului, sau rătăceşti pe 
undeva, pierdut poate chiar şi în biserică! 
 
* Matei 26:58”Petru îl urma de departe”. De ce? Voia să vadă sfârşitul. Petre, 
sfârşitul nu este în mâna unor oameni, ai uitat?!!      Rezultatul:  
-a ajuns să se lepede de Domnul; risca să nu sfârşească ce a început ca aceşti 
oameni cu turnul lor, şi toţi să râdă de el. 
-Faraon şi în vechime ca şi astăzi strigă:”ia-le timpul, să nu le mai ardă de 
închinare”. N-am timp nici să mor, ia-le timpul ca să nu ajungă la final, să îşi 
piardă puterea, să nu mai aibe gust ci să fie incolori,inodori, fără gust, fără 
miros..etc..să aibe atâtea lucruri încât lucrurile să-i stăpânească pe ei ,şi nu invers. 
 
-psihologul american Nigel Barber spune în cartea sa:”De ce Ateismul va înlocui 
Religia?” că ateismul se axează pe ţările care prosperă material, şi nu se axează pe 
cele nedezvoltate. Acumularea de bunuri materiale este cea care va înlocui 
religiozitatea. S-au întocmit studii care s-au întins pe aprox.80 de ani şi care spun 
că intelectualii vor stabilitate economică cu orice preţ. Intelectualizare forţată, 
(comuniştii îi omorau pe intelectuali, iar acum se pare că-i încurajează, dar tot cu 
scopul de a-i distruge) acumularea forţată de bunuri, sport, să trăim bine, să avem 
cât mai multe..sunt câţiva zei  care îl înlocuiesc pe Dumnezeul adevărat. Dacă nu 
suntem ca lumea, vor râde alţii de noi. Vor crede că suntem leneşi. 
 
)( Referendumul pentru ocrotirea familiei tradiţionale a spus mult şi despre 
bisericile tradiţionale. Săracul român ortodox s-o fi născut el în tinda bisericii, dar 
se pare că a răcit rău..de fapt e rece de tot. 
Dacă musulmanii aduc stabilitate, ei să vină, nu contează că-i spui Dumnezeu, sau 
Alah, e totuna. Vai..! 
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CE E DE FĂCUT: 

1.Ca să devii ucenicul lui Hristos trebuie să treci prin toate etapele: pocăinţă la 
credinţă – spre cer. Este de dorit să avem în vedere toate aspectele: Mântuirea – 
Sfinţirea – Slujirea – Judecata – Cerul !  
 
Pocăinţa nu este o emoţie. Nu predic pentru a emoţiona – dau la începutul predicii 
o fumigenă, iar la sfârşit o lacrimogenă, şi gata predica, nu! Aşa nu se ajunge prea 
departe. Biblia spune că „toţi trebuie să ne înfăţişăm la judecată”, şi vom da 
socoteală, în faţa cerului întreg, a dumnezeirii, personal, fiecare. Suntem invitaţi să 
scriem romanul vieţii noastre. Pocăinţa nu este un sentiment, ci ea este o decizie. 
Pocăinţa nu izvorăşte din emoţie, ci din voinţă. 
 
Vrem ca voinţele noastre să fie predate. Filipeni 2:13 vs Romani 7:18. O cântare 
spune:”de-s voinţele predate, totul este câştigat”. Pot fi cazuri de întoarceri la 
Dumnezeu, bazate pe emoţii: s-au simţit bine la casa Domnului, dar voinţa lor a 
rămas tot a lor.  
Fiul risipitor a spus:”nu mai vreau să  fiu eu Doamne,ci vreau ca Tu să-mi fii..”. 
Odată plecaţi de la biserică se întorc la vechile obiceiuri, la familia unde este 
scandal,ceartă, ură, şi se întorc fără putere, cu inima goală. Dacă îl veţi primi pe 
Domnul, nu veţi pleca acasă singuri. 
 
a) Biblia descrie pocăinţa în VT. prin „a se întoarce”. Ai mers pe o cale greşită, cu 
toţii rătăceam, fiecare îşi vedea de drumul lui, până când te-ai întors şi ai spus:” 
Doamne cât de greşit sunt; îmi pare rău, te rog iartă-mă. Ce să fac, spune-mi te rog 
şi aşa voi face”. 
b) Schimbarea gândirii, a minţii cu privire la viaţa ta. Doamne am trăit pentru mine 
până acum, pentru plăcerile mele, dar de acum încolo vreau să trăiesc doar pentru 
Tine”. Amin! 
Dacă vom combina aceşti doi termeni vom obţine o imagine completă a păcăinţei: 
- „Doamne, Mă întorc la Tine şi vreau să trăiesc numai pentru Tine şi pentru slava 
Ta”.  
 
-O imagine clară de pocăinţă este cea a fiului risipitor din Luca 15:17 „ Şi-a venit 
în fire şi a zis: „mă voi ridica de aici de unde sunt căzut şi mă voi duce la Tatăl 
meu, şi-i voi spune că nu mai sunt vrednic să mă chem fiul Său; vreau măcar rob 
să-i fiu, dar să nu mai trăiesc departe de El”.  
Şi nu a rămas la stadiul de vorbă...”o să fac, o să mă duc”. Nu, ci era hotărât. Tata 
era gata să-l ierte, nu mai conta trecutul, tot ce conta era viitorul. L-a luat în braţe 
şi l-a sărutat. Dacă cineva lovea cu pietre să lovească în Tata, nu în băiatul lui. Tata 
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era foarte bucuros că fiul lui mort a înviat. Aceasta este o adevărată pocăinţă; ea 
este onorată de Tata, răsplătită. Dacă te-ai pocăit şi nu s-a întâmplat nimic, verifică 
pocăinţa, vezi este una autentică. Ce îţi spune Tata, se bucură te încurajează, te 
mustră? 
Cineva spunea că s-a pocăit de mai multe ori (adică L-a primit pe ISUS în inima 
lui, doar, doar va simţi ceva...dar nimic). Totuşi într-o zi l-a vizitat vechiul păcat, 
vechea poftă. Atunci el s-a rugat şi a spus:”Doamne eu nu mai vreau să trăiesc o 
aşa viaţă, te rog dă-mi putere să birui acest vechi păcat”. Deodată a venit o pace 
peste el si o stare de bine de împlinire. Atunci a simţit că este copil al Lui 
Dumnezeu. Când lupţi arăţi că eşti viu. 
 
*Principala problemă a casei sufletului nostru este temelia: pocăinţa şi credinţa. 
Dacă nu am hotărât să supunem voinţa noastră voiei Lui, vom avea multe 
probleme pe drum.  
Un om care nu se pocăieşte cu adevărat sau se pocăieşte doar parţial, este ca unul 
care pleacă de la linia de start la maratonul vieţii dar este legat cu ceva de linia de 
plecare. Acel „ceva” îl ţine pe loc şi îl va trage înapoi şi după luni sau ani de mers 
pe drumul spre veşnicie. Era un om care era târât de un taur prin toate şanţurile, 
pentru că se ţinea de frânghia lui, şi deşi ţipa în gura mare:”oameni bună scăpaţi-
mă”, el nu dădea drumul la frânghie. Toţi se mirau  de el! 
 
Să ne oprim pentru câteva secunde şi să ne întrebăm cine este stăpân în viaţa 
noastră, Duhul Lui Dumnezeu sau eu?! Duminica suntem ai Domnului, iar în 
cursul săptămânii suntem ai noştri? 
 
Mai este un cuvânt pentru căinţă în VT. numit remuşcare. 2 Sam.17:23 şi în NT. 
Matei 27:3-5. Ahitofel şi Iuda Iscarioteanul. Cei doi s-au spânzurat când au văzut 
că au greşit. Cu astfel de oameni nu s-a mai putut face nimic, şi aceste exemple 
sunt lăsate pe paginile Sfintelor Scripturi ca avertismente.  

Dacă respingi şi tot respingi pocăinţa o să ajungi în cele din urmă ca Iuda 
care nu s-a mai putut schimba. Cel mai important moment din viaţă este acela în 
care Dumnezeu te cercetează. 
Poţi să ridici din umeri şi să spui:”nu ştiu, oi vedea eu..”. Este posibil ca Domnul 
să nu mai vină la tine altă dată. Iov 33:29 „iată acestea le face Dumnezeu 2 ori de 
trei ori omului ca să-L ridice din groapă, ca să-l lumineze” 

De aceea dacă auzi chemarea astăzi fii gata să răspunzi şi să te pocăieşti. Nu 
dispreţui harul Lui Dumnezeu aşa cum a făcut Esau: Evrei 12:14-17.  

A plâns mai pe urmă şi voia binecuvântarea, dar nu se mai putea.  
Maleahi 1:2,3 „pe Iacov L-am iubit, iar pe Esau L-am urât”. Domnul iubeşte pe cel 
care se pocăieşte. 
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Cain nu era interesat de gravitatea faptei lui, crima, ci era interesat de gravitatea 
pedepsei lui, pedeapsa pe care mi-ai dat-o e prea mare.  
Oameni care trec linia de hotar a pocăinţei împotrivindu-se, sunt oameni pentru 
care nu mai e leac 
(Prov.29:1”un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi 
fără leac”). 
   Oameni buni, să nu ne jucăm cu pocăinţa. 
 Ca să treci la următorul pas – pasul, saltul credinţei, trebuie să ai în viaţa ta o 
pocăinţă clară. 
Matei 7:21-23 descrie pe cei ce nu s-au pocăit cu adevărat. Lipsa pocăinţei este 
cauza multor probleme în viaţa noastră. 
Pocăinţa : un mesaj pe buzele tuturor celor ce au vestit Evanghelia: 
-Matei 3:1-3 Ioan B.; Isus Mk.1:14,15;Luca 13:1-5; Luca 24:46,47 ev.după înviere; 
Fapte 2:37,38; Fapte 17:30-34. Isus Salvatorul şi Judecătorul ! Fa.20:20,21 
(pocăinţa faţă de Dumnezeu). 
 
*Ioan 11:40 ”nu Ţi-am spus că dacă vei crede vei vedea slava Lui Dumnezeu”. 
Oamenii spun însă altfel:”vreau să văd ca să cred”. Mântuirea nu se poate explica 
prea mult în cuvinte, pentru că ea este o minune. Minunile nu pot fi explicate, ci 
ele trebuiesc crezute. Totuşi dacă vrei să o înţelegi, trebuie să o experimentezi 
personal. De aceea zic, nu sta nepăsător, spectator la marele meci în care miza e 
veşnicia cu Dumnezeu şi cerul întreg, sau veşnicia cu iadul cel de groază şi ruşine, 
unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 
-Ioan 11:25,26 „ Cine trăieşte şi crede nu va muri niciodată”. 
-Ioan 11:43 „(Lazăre)....numele tău, vino afară”. 
 
*Nu lăsa pe ultima sută: 
Mântuit ca prin foc: atunci când nu vrei să te duci la gară din timp să te aşezi pe 
locul tău, să mulţumeşti, şi să pleci liniştit, sau stai la „pierde tren”, bei, chefuieşti, 
glumeşti, şi-ţi spui: „e când o şuiera trenul fug şi-l iau din mers”. Mulţi au murit 
tăiaţi de tren, sau au fost mutilaţi pe viaţă. 
 
*Pericolul indeciziei: 
Ronald Reagan a dat un interviu unei reviste în SUA. El spunea că atunci când era 
tânăr s-a dus la cismar să-i facă o pereche de pantofi. Cum vrei să fie tocul la 
pantofi l-a întrebat omul? Nu ştiu răspunde el. După câteva zile se găsi din nou cu 
cismarul pe stradă, şi din nou a fost întrebat, dar el nu-i răspunse. În final se duce 
să-şi ia pantofii şi nu mică îi fu mirarea când un pantof avea tocul rotund, iar altul 
pătrat. 
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Când tu nu te hotărăşti să iei o decizie cu viaţa ta, o va lua altul pentru tine. Pilat a 
fost pus în faţa unei decizii grele cu privire la Domnul Isus. Să îl elibereze sau nu? 
O decizie grea cu privire la Isus. Deşi găsit nevinovat de trei ori, este condamnat la 
moarte. Alţii iau decizia pentru Pilat. Când stai în cumpănă ca Irod Agripa I, vei 
sfârşi rău (Luca 9:7) şi dacă vreţi să vedeţi ce s-a întâmplat cu el, cum a murit, citiţi 
Fa.12. 
 
Atunci când nu iei nici o decizie –de fapt iei una, să nu-L urmezi pe Domnul. 
 
Ioan 3:18”oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, 
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al Lui Dumnezeu”. 
Dragul meu, ieşi de sub judecată, şi pune-te la adăpostul sângelui Lui Isus Hristos. 
 
Crezi că eşti păcătos şi povara te apasă, ai nevoie de eliberare? Roagă-L să vină în 
inima ta şi El te va curăţi, te va sfinţi, şi va deschide şantier în viaţa ta, şi mai 
promite că la sfârşit viaţa ta va fi atât de frumoasă, încât nici nu-ţi imaginezi. 
 
I: sculptorul şi bucata de marmură ! 
 
Eu azi sunt trimisul Lui Dumnezeu pentru tine, aşa că am venit şi ţi-am spus ce mi 
s-a poruncit să spun, şi aştept un răspuns ca să-L duc Celui ce m-a trimis. Cel ce 
m-a trimis, aşteaptă..! 
 

Lecţia nr 2 Credinţa şi faptele ! 

Romani 4:4,5. Încetează să mai lucrezi fapte pentru mântuirea ta şi începi a crede 
în lucrarea Domnului Isus. Pocăinţa şi credinţa, mântuirea, nu sunt invenţia 
noastră, ci lucrarea Duhului şi a Cuvântului în inimile noastre. Efeseni 2:8-10. 
Mândria omului care nu are nevoie de nimeni şi se socoteşte că se mântuieşte 
singur, este un mare păcat înaintea Lui Dumnezeu. În neprihănirea căpătată prin 
credinţă nu este loc de mândrie. 
Cu cât o religie are reguli mai stricte, şi sunt foarte greu de împlinit, ba chiar 
imposibil, cu atât mândria acelor oameni creşte mai mult.  
 
Ex. Doamne eu nu sunt ca unul sau ca altul, sau ca ăsta de lângă mine.. eu postesc, 
eu dau zeciuială, eu,eu,eu..=naşte mândrie. Domnul stă împotriva celor mândri dar 
dă har celor smeriţi! 
Creştinii legalişti, cu accent pe reguli, nu iubesc prea mult pe fraţii lor, aţi 
observat? 

Religia cultivă mândria ! 
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*Faptele bune sunt importante, doar că trebuie respectată ordinea lor.  

Efeseni 2:10. Dumnezeu pregăteşte faptele bune pentru creaţia nouă, nu pentru cea 
veche. Firea veche şi carnală nu poate umbla în faptele bune pregătite de Domnul. 
Nu e de acord cu ele. Trebuie să te naşti din nou prin credinţă, înainte de a umbla 
în acele fapte, iar înainte de a fi născut din nou nu se poate. 
Nu tu hotărăşti ce să faci pentru Dumnezeu, ci El. Tu trebuie să fii o făptură nouă, 
după care El te trimite în ceea ce are pregătit pentru tine. De aceea, chiar şi 
credinciosul născut din nou nu trebuie să îşi facă planurile sale de viitor, ci trebuie 
să întrebe pe Domnul care e agenda cu privire la el, robul Lui. În felul acesta vom 
fi uimiţi să vedem cât de diferite sunt faptele pregătite de El, faţă de ceea ce 
credem noi că trebuie făcut. 
 
Exemplu: am văzut familii care nu pot avea copii biologic, şi au înfiat copii. 
Aceasta a fost voia Domnului. Alţii când au văzut că nu pot avea copii, au divorţat 
pe motivul acesta. Voia mea vs. Voia Lui! 
 
Însăşi definiţia harului: frumuseţe, graţie, ne arată intenţia Lui Dumnezeu 
împotriva mândriei noastre rele. Rom.11:6. Harul nu poate fi câştigat, ci el este un 
dar nemeritat. Dumnezeu a găsit cu cale să ne mântuiască prin har ca să ne ferească 
de un păcat mare – mândria. 
 
*Relaţia dintre credinţă şi fapte. 
Iov 9:2”cum ar putea omul să-şi scoată dreptatea înaintea Lui Dumnezeu”? 
Iov pune o întrebare la care peste secole răspunde Romani 3:24”sunt socotişi 
neprihăniţi, fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.  
 
Legea identifică problema, dar nu o poate rezolva; doar harul poate.  
Iacov 2:10,11: legea este un întreg, ori o păzeşti 100%, ori deloc. Evreii au 630 de 
porunci, iar cei oneşti dintre ei recunosc că păzesc cam 32 de porunci din toate.       

Există cineva care a putut împlini toată Legea? Da, Isus. El a îndrăznit să 
afirme:”cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat”? Şi toţi au tăcut. 
Creştinismul nu este un set de reguli.  
În general oamenii au liste cu ceea ce trebuie să nu facă şi liste cu ceea ce trebuie 
să facă. Asta este neprihănirea lor. O listă plăcută lor, şi de care ţin cu toată fiinţa 
lor. Sunt ei neprihăniţi pentru că păzesc această listă? Alţii păzesc şi legea şi merg 
şi cu harul? E bine, se poate? 
 
Legea şi harul se exclud reciproc.  
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Ori una ori alta, nu le poţi ţine pe amândouă. Rom. 6:14. Dacă stai sub lege, 
păcatul încă va avea putere asupra ta. Singura cale de a fi eliberat de sub puterea 
păcatului este să ieşi de sub lege şi să intri în harul Lui Dumnezeu. Rom.8:14. Cine 
sunt adevăraţii copii ai Lui Dumnezeu: cei ce sunt călăuziţi de Duhul.  
 
Alege: un set de reguli sau călăuzirea Duhului, dar nu pe amândouă. Una o exclude 
pe cealaltă! Ce vei face, ţii legea şi când eşti la ananghie, strigi la Duhul?!Gal.5:18. 
 
Există creştini care trăiesc ca într-o zonă crepusculară, la jumătatea distanţei dintre 
lege şi har. În felul acesta nu te poţi bucura pe deplin  de harul lui Dumnezeu. Cu 
Duhul sau cu legea? Nu încerca să le combini, că nu se poate. Te încrezi 50% în 
Duhul şi 50% în regulile impuse de religia ta? E bine să ai reguli în viaţa de 
credinţă,  dar regulile nu te fac neprihănit.  
Dacă ţii regulile noastre, eşti neprihănit, dacă nu, nu, zic ei. Regulile de felul acesta 
sunt o sursă majoră de dezbinare în trupul lui Hristos. Unii ţin unele reguli, alţii 
altele. Fiecare îşi apără cu înverşunare regulile, şi aşa apare dezbinarea în trup. 
Când te axezi pe reguli uiţi de credinţă şi de dragoste, şi ajungi în acea zonă 
crepusculară. 
 
Rom.7:4 Un evreu religios era „căsătorit” cu legea. El nu se putea căsători cu 
altcineva decât dacă legea murea. Prin har, legea a fost dată morţii.  
(A murit legea, sau am murit eu?) 
Dacă suntem una cu Hristos, vom aduce multă roadă, altfel vom fi sterpi. Rom.7:5. 
Legea dă naştere la pasiuni păcătoase.  1Cor.15:56.  
Legea lucrează de la exterior spre interior:”nu lua nu gusta, nu atinge...”. Ascultând 
de lege te încrezi în propriile tale abilităţi. Doar că noi nu putem lupta împotriva 
păcatului singuri. Natura noastră păcătoasă, mândră, ne îndeamnă să ne încredem 
în noi şi să nu depindem de Domnul. La fel ca în G. Eden”fiţi ca Dumnezeu, fără 
Dumnezeu”. 
 
Este ciudat faptul că nici o altă făptură din Univers nu vrea fără Dumnezeu: 
animalele, păsările, totul vrea cu El, doar îngerii căzuţi şi omul căzut vrea să 
trăiască fără Dumnezeu. Mă descurc singur – nu am nevoie de Dumnezeu. 
Rom.10:4 „Hristos este sfârşitul legii” în ceea ce priveşte mântuirea. 
 
Galateni: problema acestei biserici era legalismul. Ciudat că în toate ep.sale, 
ap.Pavel are un cuvânt laudativ în introducere, cu excepţia acestei cărţi. Şi nu erau 
vinovaţi de curvie, de beţie, ci de legalism.  Problema legalismului este atât de greu 
de rezolvat, e atât de subtilă, pare atât de bună, încât cu greu scapi de ea. 
Galateni 1:6 întorcerea la un set de reguli. 
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Galateni 3:1 „cine v-a fermecat”? Învăţătorii carismatici îi fermecă pe oameni, îi 
influenţează. Greek= le-a lovit privirea, i-a fascinat, i-a fermecat. Cum aţi primit 
Duhul, nu prin mesajul crucii?! A fost cineva vreodată botezat în Duhul Sfânt 
pentru că a ţinut un set de reguli? Nimeni, niciodată! 
 
Galateni 3:10”toţi cei ce sunt sub lege sunt sub blestem”. Blestemat este acela care 
nu ţine toată legea. Este posibil ca un creştin să ajungă sub blestem? Da! Sunt cei 
ce au început prin Duhul, dar vor să continuie pe cont propriu (fără Duhul). 
Ieremia 17:5 Nu începe cu Domnul, iar după un timp începi să te bazezi pe oameni. 
Lev.11:44 concluzionează în urma unor reguli:”fiţi sfinţi”, dar la 1 Petru 1:16, nu 
este ataşat nici unui set de reguli. În acest text nou testamental sfinţilor nu li se pun  
alte condiţii ci doar Hristos să locuiască în ei. 
 

*Rom.8:3,4. Care cere porunca legii?  
Iubirea Lui Dumnezeu şi a aproapelui. Matei 22:37-39. 
Rom.13:8-10”să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii”. 
Galateni 5:14,6”credinţa care lucrează prin dragoste”. Iacov spune:”credinţa fără 
fapte este moartă”, iar textul din Romani conclude că: ”credinţa fără dragoste este 
moartă”. 
1 Tim. 1:5 Ţinta poruncii, sau scopul instruirii (altă trad) este dragostea.  
 
Este scopul învăţăturii mele dragostea? Rezultă din ea oameni care să iubească, sau 
învăţăm cu scopul de a acumula cunoştinţă multă – care poate produce mândrie! 
Doamne fereşte-ne de a creşte astfel de oameni. Să nu ne pierdem timpul cu 
învăţătura. Chiar lucrez iubire de oameni, sau altceva? 
 

*Legea motivează prin frică, dar Isus motivează prin dragoste ! 
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi porncile Mele. Frica nu dă naştere la iubire. Sunt multe 
religii care-i motivează pe oameni cu frica, dar nu astfel de închinători îşi doreşte 
Domnul. Procesul iubirii este progresiv. Nu sunt fără de greşeală, dar ce este 
important, este faptul că eu nu sunt socotit neprihănit prin ceea ce fac eu, ci prin 
ceea ce a făcut Domnul Isus la cruce. 
Ex.Simone, te vei lepăda de Mine de 3 ori, dar Eu M-am rugat pentru credinţa ta ca 
să nu se piardă. 
Iacov 1:25 ”legea desăvărşită” este dragostea. Cel ce iubeşte cu adevărat este o 
persoană liberă. O persoană motivată de dragoste în toate.  
 
*Matei 16:18” Tu eşti Petru (petros), şi pe această Piatră (petra), voi zidi 

Biserica Mea..”. „Petros”=o piatră de mărimea unui ou să zicem, iar „Petra”, ne 
duce cu gândul la muntele din care este tăiată piatra. Nu putem fi „petros”, dacă nu 
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facem parte integrantă din muntele Petra care este Stânca, adică Hristos. Nimeni 
nu-L poate cunoaşte pe Isus dacă nu I se descoperă de către Tatăl. Matei 11:28. 
 

 4 faze prin care a trebuit să treacă Simon Petru la această întâlnire: 
 
1. Confruntare. Doar cu Isus – Petru, atât. Petru a stat faţă-n faţă cu Domnul, nu a 
fost prezent nici un alt Mediator, nici un preot, ci numai cei doi. O confruntare 
directă, personală cu Hristos. De o astfel de întâlnire are nevoie orice om. Isus 
spune aşa într-o altă împrejurare:” Eu sunt Uşa, dacă intră cineva prin Mine va fi 
mântuit”. În Împărăţia Lui Dumnezeu nu se poate intra decât prin această Uşă. Uşa 
nu e o biserică, sau vreo altă persoană, decât Isus. 
 
2. Revelare. Tatăl ne descoperă cine este Fiul prin Duhul Sfânt. Această cunoaştere 
nu o putem avea prin simţuri, ci doar prin revelaţie. Ai avut acest fel de întâlnire cu 
Isus? 
3. Acceptare. Da, cred, primesc pe Domnul Isus în viaţa mea. Un răspuns hotărât, 
ferm, venit în urma cercetării noastre lăuntrice. 
 
4. Mărturisirea publică a credinţei în Isus.”Tu eşti Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu”. 
Nu poţi fi credincios în secret. Până la urmă trebuie să mărturiseşti,şi cu cât mai 
repede, cu atât mai bine pentru tine. Dacă ţi se iveşte ocazia să-L mărturiseşti ca 
Domn şi Mântuitor şi nu o faci, atunci înseamnă că îţi e ruşine cu El. Nu poţi fi 
credincios”underground” tot timpul. Matei 10:32,33.  Dacă L-ai primit şi nu 
mărturiseşti asta, mai târziu va fi mult mai greu. O ilustraţie spune că un tânăr nu 
voia să-L primească pe Domnul în inima lui,căci se temea că după aceea va trebui 
să le spună şi altora despre credinţa lui. Aşa se face că deşi se ducea regulat la 
biserică, nu lua nici o decizie. Într-o zi un frate l-a tras de-o parte ca să-i vorbească 
în taină. Tinere, de ce nu vrei să te pocăieşti, îl întrebă fratele, iar el i-a spus de ce. 
Atunci fratele călăuzit de Duhul i-a spus aşa:”primeşte-l pe Domnul prin pocăinţă 
şi credinţă căci nu te va obliga nimeni să spui nimic despre Domnul Isus”. Da, azis 
mirat tânărul, chiar? Păi vreau atunci să-l primesc chiar acum.Şi l-a primit în viaţa 
Lui. Ieşind afară s-a întâlnit cu un vechi prieten şi-i zise plin de bucurie:”ştii că m-
am pocăit”? Vezi i-a spus fratele că nu te va obliga nimeni să mărturiseşti?! 
 
  *În Sus ! Sfinţenie ! 
Matei 7:24-27 casa zidită pe stâncă: cele două case din evanghelii ! 
Dacă ai temelia sănătoasă poţi începe să construieşti deasupra, altfel nu poţi zidi pe 
o temelie care nu e suficient de solidă ca să reziste. Dar nu este uşor să facă o casă 
pe o stâncă, nu? Admirăm castele zidite sus de tot, te uimesc. Cum o fi fost oare 
posibil ca acei oameni să facă o aşa clădire. Fantastic!  
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Matei 5:14”o cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă”. 
Dragii mei, aşa trebuie să să spună oamenii de noi! Wow, să rămână cu gura 
căscată. Aşa trăiau creştinii în biserica primară: copiii cu dizabilităţi şi fetele erau 
aruncaţi afară din oraş, să moară, iar creştinii se duceau şi îi luau şi-i creşteau. 
Extraordinar! 
 
Fiecare casă a fost supusă la acelaş test. Viaţa noatră nu este lipsită de furtuni. 
Fa.14.22” în Împ. Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri”. Dacă nu 
avem nici un fel de necazuri, niciodată, asta ar putea fi un semn de întrebare cu 
privire la calea pe care sunt. Dumnezeu are un plan în toate cele ce ni se întâmplă. 
Evrei 12:5”fiule, nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El..”. Dacă eşti în voia 
Lui, nu te îngrijora, ci rămâi sub Mâna Lui. La sfârşit vei vedea ce şcoală bună are 
Domnul şi cu ce rezultate. Vei vedea cât ai crescut, şi câte ai învăţat. Ps.119:99 
”sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei..”. 
  
 
Cum construieşte omul cu judecată: în Jos! Smerenie ! 
-auzind şi punând în practică Cuvântul Domnului. În Luca 6:46-49 este aceeaşi 
imagine, dar parcă răsturnată; are ceva în plus. În Matei ne invită să zidim sus pe 
munte, iar aici ne invită la a săpa adânc, în jos, până dăm de Stâncă. Se spune că un 
stejar nu îşi adaugă o crenguţă la coronamnetul lui, până nu îşi adaugă mai întâi o 
rădăcină care să susţină această creangă care va ajunge mare şi grea cu timpul. 
Uimitor ce Dumnezeu mare Creator avem. Sapă adânc, şi dă la o parte orice te 
împiedică să ajungi la Stâncă. 

 
Lucruri ce trebuiesc date la o parte din viaţa noastră: 

A.Tradiţia rea. Matei 15:3”frumos a-ţi desfiinţat voi Cuvântul în folosul datinii 
voastre”. Tradiţii nu au doar evreii ci şi noi, creştinii după Ev. Am moştenit tradiţii 
şi obiceiuri la care ţinem foarte mult. Unele sunt bune, dar altele sunt rele. 
 
B. Prejudecăţi: rasiale, denominaţionale, personale, preconcepţii (dacă mă 
pocăiesc o să fiu sărac toată viaţa, va trebui să fac mulţi copii, etc..).  
Soluţia este execuţia, nu altceva, nu există altă soluţie. „Cei ce sunt ai Lui Hristos 
Isus şi-au răstignit firea..”. Gal.5:24. Cum să am puterea să execut firea 
pământească? Doar dacă sunt al Lui Hristos Isus,copilul Lui. „Nimic bun nu 
locuieşte în mine..”. Rom.7:18.”Pot totul în Hristos”Filipeni 4:13.  
 
 Care e atitudinea ta faţă de Domnul Isus şi faţă de Sfânta Scriptură? 
Ioan 10:35”şi Scriptura nu poate fi desfiinţată”! Nu încerca să o desfiinţezi (să o 
negi), pentru că nu vei putea şi ea te va desfiinţa pe tine. 
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Ioan 1:1,14, dar şi Apoc.19:11-13 ne spun că Domnul Isus este Cuvântul Lui 
Dumnezeu. Între Domnul Isus şi Biblie este o desăvârşită armonie. Nu-I poţi 
separa; nu se poate să crezi în Isus dar să nu ştii ce spune Biblia. Nu poţi citi 
Biblia, dar să nu ai o relaţie personale cu Dumnezeul Bibliei, autorul ei divin. 
 
 5 lucruri vitale aflate în Ioan 14:19-24 
1.Cum te relaţionezi la Isus-Biblia?! Păzeşti Cuvântul Domnului. Lumea nu-l 
păzeşte. 
2. Dacă Mă iubiţi veţi păzi Cuvântul; motivaţi de dragoste. 
3. Iubirea este motivaţia ascultării. 
4. Dacă păzim Cuvântul, Isus ne va iubi şi ni se va arăta, iar Tatăl îl va iubi.  
5.”Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el”.v.23 
 
Nu poţi să zici că-L iubeşti pe Dumnezeu fără să iubeşti Cuvântul Lui. Dacă vrei să 
ştii cât de mult Îl iubeşti, care e locul pe care-L ocupă în viaţa ta, e simplu să îţi dai 
seama: îL iubeşti atât cât iubeşti Cuvântul Lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


