
                  Ce înseamnă Provizionismul?  
 

A.W.Tozer spune despre acest subiect astfel:”Dumnezeu a decretat în mod 
suveran că omul trebuie să fie liber să-şi exercite alegerile morale, şi omul încă de 
la început a împlinit acel decret alegând între bine şi rău. Atunci când omul alege 
răul, el nu contravine voiei suverane a Lui Dumnezeu, ci o împlineşte, în măsura în 
care decretul etern decide nu ce alegeri să facă, ci decide ca omul să fie liber să 
aleagă. Voinţa omului e liberă deoarece Dumnezeu este suveran. Un Dumnezeu 
mai puţin suveran nu poate dărui libertatea morală creaturilor Sale, ci s-ar teme să 
o facă”. 
Dumnezeu a decretat, şi noi credem în decretul suveran al Lui Dumnezeu, dar prin 
acest decret, Dumnezeu a decis ca omul să fie liber să decidă dacă-L urmează, sau 
nu. Motivul pentru care a aşezat acel pom în Grădina Edenului, a fost ca să-i arate 
că i-a permis să aleagă, testându-le alegerea.  

Adevărata alegere aduce dragoste şi relaţie de bunăvoie. 
În Teodicee, C.S.Lewis explică:”Suveranitatea Lui Dumnezeu înseamnă fiinţe 
libere, care au posibilitatea să aleagă. Calviniştii extremişti spun că :”ori 
Dumnezeu controlează totul, ori nu este Dumnezeu”, şi continuă ei: ”Dumnezeu nu 
e capabil să creeze fiinţe cu voinţă liberă”, fără să predetermine ceea ce vor face 
acestea. Filozofic vorbind, zic ei, Dumnezeu ştie toate lucrurile dinainte, de aceea 
El predetermină (este necesar să o facă) deciziile pe care orice om le ia.  
Dacă există un T.U.L.I.P. de ce nu ar exista şi un: 
 

P – R – O – V –I – D – E 
P=Păcatul omului. Rom.3:23; 6:23. Oamenii păcătuiesc, dar răspund pentru asta. 
Nu-şi pierd abilitatea de a răspunde din cauza păcatului sau a căderii. Arminienii 
clasici şi unii calvinişti susţin că din cauza Căderii, omul nu este capabil să 
răspundă pozitiv chemării la împăcarea cu Dumnezeu, doar dacă Dumnezeu face în 
ei mai întâi o lucrare supranaturală – pre-credinţă – şi prin asta îi face apoi liberi să 
aleagă, pentru că au pierdut această libertate la Cădere. 

Nu vedem asta nicăieri în Scriptură. Noi credem că acesta este un bagaj 
introdus în sistemul calvinist, străin de Scriptură.  
 
R=Responsabil. Capabil să răspundă chemării Lui Dumnezeu. De asemenea ei 
mai spun că Dumnezeu lucrează în ceea ce priveşte omul nemântuit ca acesta să 
primească o voinţă liberă, şi le schimbă natura celor pe care-i are în plan să-i 
schimbe, ca să poată să-L primească pe Hristos. Noi ne naştem, spun ei, în acest 
trup păcătos, şi nu avem cum să răspundem pozitiv alegerii Lui, decât doar dacă El 
ne schimbă natura.  



Noi credem că oamenii sunt păcătoşi de la Cădere, dar tot rămân 
responsabili ceea ce înseamnă că au abilitatea de a-L primi sau respinge 100%, de 
aceea şi cei ce –L resping sunt vinovaţi şi vor fi judecaţi, dacă nu-L primesc pe 
Domnul Isus în viaţa lor. Dar nu resping pentru că aşa a decretat Dumnezeu, era 
necesar ca aşa să se întâmple, sau că pentru unii El nu a făcut ispăşirea şi deci nu 
este milă şi har pentru ei, sau că Dumnezeu nu-i vrea dintr-un motiv secret. Nu 
putem să punem pe seama Domnului o astfel de responsabilitate, ci ea îi este 
atribuită omului.  

El este responsabil despre cum răspunde lui Dumnezeu. Motivul pentru care 
este aşa, este acela că Domnul vrea să ne înveţe Responsabilitatea biblică.  
 
Responsabilitatea biblică: ”dacă Dumnezeu este în cele din urmă responsabil de 
răspunsul omenirii la chemarea Lui, atunci ar fi iraţional să-i numim pe oameni 
responsabili. Dar oamenii sunt traşi la răspundere de Cuvântul Lui Dumnezeu, 
deoarece ei au capacitatea morală să creadă, să primească, sau să respingă, să 
înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor. Crezându-L, ei nu îşi arogă o neprihănire a lor 
înşişi prin fapte, pentru că au crezut, iar aceasta ar fi o faptă bună, nu, ci Dumnezeu 
le oferă neprihănirea Lui Hristos în dar. Astfel funcţionează Responsabilitatea 
biblică. 
 
Open door=Uşa deschisă pentru oricine vrea să intre prin credinţă. Oricine poate 
veni în braţele Lui deschise. Efes, 1:13; Rom.10:21; 1 Petru 3:9; 1 Tim.2:4; Matei 
11:28. 
Uşa harului este deschisă nu doar aleşilor, iar alţii respinşi (doctrina reprobării). 
Domnul Dumnezeu ţine braţele deschise încă, şi pentru cei ce-L resping astăzi şi-I 
întorc spatele. 
 
V=Vicarious atonement. Ispăşirea făcută de Altcineva. Oferă o Cale de mântuire 
prin sângele Lui Hristos. Rom.4:5;2 Cor.5:21; 1 Petru 3:18 
Ne-a fost deschisă o Cale nouă şi vie prin sângele Lui Hristos. Jertfa Lui este 
suficientă pentru mântuirea tuturor, dar eficientă (aplicată) doar pentru cei ce cred. 
 
I= Iluminare prin har. Harul care luminează ca o lampă cu lumina ei mare. Nu 
har irezistibil, ci har iluminator. Acesta oferă un adevăr revelat clar, astfel încât toţi 
pot afla şi răspunde credinţei. Tit 2:11;Rom.1:16-2:16; Rom.11:32; 2 Cor.4:3-6; 
Ioan 12:32. Deci Domnul Îi luminează pe toţi prin Cuvânt şi e responsabilitatea 
acelora care aud şi sunt expuşi adevărului Evangheliei, şi nu responsabilitatea Lui 
Dumnezeu. 
 



D=Distrugere pentru necredinţă şi împotrivire faţă de Duhul Sfânt. 2 Tes.2:10; 
Ioan 3:18; Fa.7:51; Rom.4:5.  
Oamenii sunt distruşi de necredinţa lor şi de împietrirea faţă de Duhul Sfânt. 
 
E=eternal security. Siguranţă eternă pentru toţi credincioşii. Rom.8:38,39; 
Efes.1:13,14; Ioan 20:31. Când ne punem încrederea în Hristos, nu avem vreun 
merit pentru asta. Asta nu e o faptă bună în vederea primirii mântuirii. 
Neprihănirea Lui mă ţine în siguranţă pentru veşnicie; destinul meu este în Mâna 
Lui. Asta înţelegem noi prin predestinare: destinul nostru, al celor ce am crezut, 
este asigurat în Hristos.  
Pentru cei ce cred, sunt predestinate toate binecuvântările duhovniceşti, în locurile 
cereşti în Hristos Isus. 

Prov.28:13,14 sumarizează aceste gânduri. Cine este responsabil de 
ascunderea păcatelor? Omul! Dar poate acest om pierdut să-şi mărturisească 
păcatele? Da!  
 

Calviniştii spun că omul nu poate face asta decât dacă Dumnezeu le dă mai 
întâi o inimă nouă, o natură nouă, numai după aceea se pot recunoaşte că au o 
inimă rea. Astfel ei pun căruţa înaintea cailor. Este contrar cu ce spune Scriptura în 
Ezechiel 18:31 şi în alte pasaje. 
Din nou, Prov.28:13,14. Dar cine trebuie să mărturisească păcatele şi să se lase de 
ele pentru a căpăta îndurare? Noi, oamenii. Cine îşi mărturiseşte păcatele?  
 

Luca 18 ni-l arată pe vameş cum că nici nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre 
cer. Vameşul nu s-a coborât acasă socotit neprihănit însă pentru că el s-a smerit, 
pentru că nu aşa sunt oamenii mântuiţi, ci pentru că a primit har. Celor smeriţi le 
dă har! El a spus:” Doamne, nu mă pot mântui singur, ai milă de mine”. 
 
-v.14 „Ferice de cel ce se teme de Domnul”, adică spun că recunosc că orice om 
culege ceea ce seamănă, aşa că şi eu sunt conştient că voi fi pedepsit, dar am 
înţeles că există o cale de scăpare, aşa că te rog, Domne, iartă-mă.  

Dar cine este cel responsabil de împietrirea inimii? 
Cel ce nu vrea să se recunoască, cel ce refuză oferta generoasă plină de milă a Lui 
Dumnezeu. Evrei cap.3-4 ne vorbeşte despre asta. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui nu 
vă împietriţi inimile”. Noi nu ne naştem împietriţi, morţi, adică incapabili de a 
răspunde acelui glas care ne cheamă, dar se va întâmpla că dacă Domnul ne 
cheamă şi noi deşi înţelegem îi întoarcem spatele, să suprimăm adevărul în 
nelegiuire. Dar nu ne naştem incapabili să răspundem, nu. 

 
Resping sau accept – este responsabilitatea fiecărui individ ! 



Dacă vei merge la nesfârşit respingând adevărul vei avea parte de distrugere. Deci 
aceste 2 versete de mai sus sumarizează aceste 7 puncte PROVIDE. 
 

Deci cum contrastează aceste puncte cu Calvinismul?  
Priviţi la „Institutele” lui Calvin. Ce este Calvinismul? de Jean Calvin ! 

Prin predestinare noi înţelegem decretul etern al Lui Dumnezeu prin care El 
determină în Sine Însuşi orice doreşte să se întâmple fără să dea socoteală la 
nimeni. Nu toţi sunt creaţi la fel, ci unii sunt predestinaţi la viaţă veşnică, iar alţii la 
condamnare veşnică. În conformitate cu aceasta, fiecare este creat ori pentru una, 
ori pentru alta, şi spunem că el a fost predestinat la viaţă sau la moarte. 

 
Deci dacă există Calvinism 101 aici este –  Soteriology 101 ! 

 
Asta învaţă Calvinismul. Unii dintre ei încearcă să mai îmblânzească această 
învăţătură, dându-i o formă numită de Calvin:”refugiu în zadar în copilării”;  
aceştia încearcă să evite doctrina reprobării şi să facă învăţătura lor mai gustoasă.  
Este foarte greu de înghiţit această pilulă.  
 
Însuşi Calvin numeşte doctrina reprobării un decret înspăimântător;”este”, spune şi 
John Piper. Eu zice Piper, am plâns 3 zile atunci când am văzut această doctrină în 
Efeseni 1, şi Romani 9, precum şi în alte texte, continuând că: „aceste texte asta 
învaţă”, iar el vrea să fie credincios textului. Deşi Piper are motivaţii bune, el 
interpretează greşit textele.  
Se vede că nu este o veste bună deloc, şi că te face să plângi. Poate fi o veste bună 
doar pentru unii, dar în general pentru toţi nu e o veste bună deloc. Să spui că 
Dumnezeu predestinează masele dinainte, să-şi petreacă veşnicia în iad, separaţi de 
El, şi prin arătarea Mâniei Lui El să-şi culeagă slava, aceasta nu este într-adevăr o 
învăţătură prea optimistă, dar asta învaţă Calviniştii despre Predestinare. 
  

Ce răspundem noi, tradiţionaliştii? Ce înţelegem noi prin predestinare: 
-Prin predestinare noi înţelegem planul de răscumpărare al Lui Dumnezeu, 
predeterminat ca să justifice, să sfinţească pe oricine crede în Hristos în mod liber. 
Toţi oamenii sunt creaţi egali, şi toţi poartă chipul Lui Dumnezeu. Deoarece 
Dumnezeu ne oferă har, nu dreptate pentru faptele noastre, S-a sacrificat pe Sine, şi 
arată iubire pentru toată lumea. El oferă în mod graţios mijloacele mântuirii pentru 
orice om, femeie, băiat sau fată. Nici o persoană nu este creată pentru condamnare, 
nu este predeterminată de Dumnezeu să aibe un sfârşit tragic în iad. Cei ce vor 
merge în iad însă, se duc doar din cauza lor, pentru că refuză să accepte adevărul ca 
să fie mântuiţi. 
Deci acesta este contrastul dintre cele 2 puncte de vedere, şi ele sunt foarte clare. 



 
 Şi pentru noi există cuvântul „predestinare”, de aceea nu ne speriem de el, 
sau fugim când auzim cuvântul „alegere”. Şi când le auzim nu fugim cu gândul la 
calvinişti neapărat. A, zicem noi, ştiu ce înţeleg ei prin aceste două cuvinte.  
 

Biblia foloseşte aceste două cuvinte, doar că nu este corectă interpretarea lor 
de către unii. Pentru noi predestinare înseamnă ce s-a hotărât că se va petrece cu 
cei ce au crezut în Hristos: El a decis destinaţia noastră, a decis să ne 
binecuvânteze cu tot felul de binecuvântări în Hristos, vom fi făcuţi asemenea 
chipului Fiului Său, vom fi făcuţi întregi, fără vină. Rom.8:29, Efes.1.  

Aceste versete ne spun ce se va întâmpla cu cei ce sunt în Hristos. Ce 
înseamnă a fi în Hristos: a ne încrede în Cuvântul Lui cu privire la mântuire.  
1 Ioan 2:2”El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi”. Nu Dumnezeu cauzează această alegere, sau 
respingere, ci fiecare personal. 
 

Predestinare – Cine este predestinat şi la ce este predestinat? 
CALVINISM PROVIZIONISM 
Cine? Indivizii selectaţi în mod 
misterios de Dumnezeu, fără vreun 
motiv revelat, dinainte de întemeierea 
lumii 

Cine? Credincioşii „în Hristos”. 
Efes.1:1,2; Ioan 3:16”pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibe viaţa 
veşnică. 

La ce? Să devină credincioşi în Hristos 
printr-o chemare irezistibilă, astfel încât 
să primească binecuvântarea celor aleşi 
şi hotărâţi mai dinainte de către El 

La ce? Să primească binecuvântările 
promise tuturor celor ce se încred în 
Hristos. Efes. 1; să fie făcuţi asemenea 
chipului Fiului Său, să fie făcuţi sfinţi şi 
fără vină. Rom.8:29; Efes.1:4 

 
Alegerea la Calvinişti este foarte arbitrară, adică nu-i alege pe baza deciziilor lor, 
sau pe baza comportamentului lor, nu are absolut nimic a face cu persoana umană, 
şi deşi ar mai putea alege şi pe alţii, sau chiar pe toţi, nu o face. Nu ţine cont de 
nimic, ci în mod discreţionar alege pe unii şi-i respinge pe alţii. Ar putea să le 
schimbe natura la toţi, ca toţi să se pocăiască, şi să creadă, dar din cauza anumitor 
motive, ca Să-şi arate slava, şi mânia, El nu o face, nu-i alege.  
  

Noi dimpotrivă arătăm în tabelul de mai sus la ce am fost noi aleşi.Scopul 
pentru care noi accentuăm este că : 
-Dumnezeu este cel mai glorificat prin harul arătat tuturor, chiar şi duşmanilor Săi, 
şi nu abilităţile Lui de a-i controla pe toţi. Calvinismul accentuează ideea de 
control atunci când vorbeşte de Dumnezeu, însemnând că El este Acela care în 



mod ultim decide fiecare decizie care se ia, pentru că El este Cel ce controlează 
toate lucrurile, fiecare moleculă, după cum scrie John Piper. Toate, zic ei, sunt sub 
control Lui divin şi meticulos. Deci la calvinişti gloria Lui Dumnezeu este strâns 
legată de controlul Lui Dumnezeu. 
 
  Noi spune că gloria Lui Dumnezeu este demonstrată prin Hristos la 
cruce, prin sacrificiul de Sine. El este mai glorificat prin dragostea Lui, prin 
purtarea Lui de grijă în mântuire, şi nu prin faptul că El controlează toate lucrurile. 
Deci El nu este glorificat pe „cheltuiala” creaţiei Sale, sau a celei mai mari părţi a 
creaţiei, ci pe cheltuiala Lui personală, de dragul creaţiei.  
Dumnezeu este proslăvit prin sacrificiul Lui, nu prin controlul Lui. Acestea sunt 
două puncte de vedere diferite dintre Calvinism şi Provizionism.  
 
Şi Arminienii vorbesc despre această pre-credinţă, pre-regenerare, dar ei o numesc 
regenerare parţială. Deci, spun ei este nevoie de o regenare parţială, fără de care nu 
poţi să crezi, ci trebuie să fii făcut în stare să crezi. Astfel spun arminienii ţi se dă 
un liber arbitru, nu te naşti cu el. Deci este nevoie de 2 intervenţii ale Duhului 
Sfânt, e nevoie de o atingere a Duhului pentru a-ţi schimba natura şi de a-ţi da 
liberul arbitru după care alegi sau nu să crezi. 
 
„Unii argumentează că Evanghelia nu este suficientă să-i permită celui pierdut să 
creadă fără lucrarea Duhului Sfânt, dar eu argumentez că Evanghelia este 
întotdeauna suficientă datorită lucrării Duhului Sfânt”. 


