SALVAREA
BIBLICĂ
CE ÎNSEAMNĂ
SĂ FII SALVAT

“Fiindcă acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Salvatorul nostru;
Care doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi
şi să vină la cunoaşterea adevărului.”
I Timotei 2:3-4

“Nici nu este salvare în nimeni altul; fiindcă nu este niciun
alt nume sub cer, dat printre oameni, prin care noi
trebuie să fim salvaţi.”
Fapte 4:12
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INTRODUCERE
Ce înseamnă să fii salvat? Cum poate cineva să știe unde
va merge când va muri? Poate cineva după ce moare, să -L
întâlnească pe Dumnezeu fiind sigur că totul va fi bine? Pot
eu ști că voi fi în cer pentru totdeauna și că nu voi merge în
iad? Este posibil să am o nouă viață diferită de cea de păcat
și neîmplinire pe care o am acum? Vei găsi un răspuns la
toate acestea atunci când vei înțelege doctrina salvării lui
Dumnezeu potrivit Bibliei. Materialul acesta a fost publicat
pentru ca tu să afli fără nici o îndoială care este răspunsul
la aceste întrebări.
În această carte vom trata despre doctrina salvării
folosind în mod exclusiv 7 cuvinte biblice. A examina
salvarea din perspectiva religiei, este cu adevărat un
exercițiu zadarnic. Fiecare religie își discută opiniile lor
istorice și perspectivele lor tradiționale despre cum poate
un om să fie salvat. Aceasta rezultă mereu în diferite căi de
a fi salvat, însă Isus a spus că este o singură cale prin care
un om poate fi salvat (Ioan 14:6, Matei 7:14). Crezul tău cu
privire la calea prin care o persoană poate fi salvată, va
determina locul în care vei fi în eternitate după ce vei muri.
Este un subiect prea important ca să accepți OPINIA
vreunui om sau a vreunei biserici. De aceea, cartea aceasta
îți va arăta adevărul în privința salvării, folosind chiar
cuvintele lui Dumnezeu găsite în Biblie. Atunci când vei
înțelege câteva cuvinte biblice despre care majoritatea
lumii este total ignorantă, chestiunea salvării îți va fi
perfect clară, dacă ai o inimă deschisă pentru adevăr.
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Lasă Biblia să îți definească înțelegerea ta cu privire la
ce înseamnă a fi salvat. Dacă înțelegi ce spune Biblia despre
următoarele șapte cuvinte, vei înțelege cu siguranță ce
înseamnă “A fii salvat“.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Reconciliere
Răscumpărare
Justificare
Regenerare
Imputare
Sanctificare
Pocăință

“A-i pune pe doi împreună”
“A-i cumpăra din nou”
“A declara drept”
“A da viață prin naștere”
“A pune în contul cuiva”
“A face curat”
“ Întoarcerea de la păcat spre
Dumnezeu”
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RECONCILIEREA
(A-i pune pe doi împreună)
Cuvântul “reconciliere” sub toate formele lui, se găsește
de 9 ori în Vechiul Testament și de 14 ori în Noul
Testament, formând un total de 23 de ori în întreaga Biblie.
Pentru a înțelege ce înseamnă să fii salvat, ai nevoie să
înțelegi ce este reconcilierea, de ce e nevoie de ea și cum
este ea realizată.
Mai întâi trebuie să definim cuvântul. A reconcilia
înseamnă să pui împreună două părți ce au divergențe.
Este „mijlocul prin care păcătoșii sunt aduși în favoruri cu
Dumnezeu după o dușmănie și înstrăinare naturală”
(Dicționarul Webster 1828). Acum meditează pentru un
moment la această definiție. Dacă înțelegi că toți oamenii
au nevoie să fie reconciliați cu Dumnezeu pentru a fi salvați
și a merge în cer, atunci deja ai recunoscut faptul că omul
este înstrăinat față de Dumnezeu. Omul este separat de
Dumnezeu. Omul și Dumnezeu nu pot fi împreună fără ca
un eveniment al reconcilierii să aibă loc. Păcatul omului îl
separă pe om de Dumnezeu și îi neagă intrarea în prezența
Lui, în părtășia cu El sau în cer. Majoritatea oamenilor de
pe pământ eșuează a recunoaște că sunt separați de
Dumnezeu prin păcatul lor. Pentru ei, păcatul propriu nu
aduce vreo consecință în fața lui Dumnezeu. Cu siguranță
noi nu i-am respinge din cerul Lui pentru doar câteva fapte
păcătoase. Observați mai jos cât de mult diferă opinia
omului despre el însuși față de opinia lui despre cuvintele
din Biblie ale lui Dumnezeu.
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Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu .
Romani 3:23
Ci nelegiuirile voastre au făcut o despărţire între voi şi
Dumnezeul vostru şi păcatele voastre au ascuns faţa lui de
voi, ca să nu asculte. Isaia 59:2
Isus Cristos este declarat a fi “separat de păcătoși” (Evrei
7:26). Adevărul simplu este că păcatul tău nu îți permite
intrarea în cer. Păcatul tău îl face pe Dumnezeu să te
respingă. Nu poți fi împreună cu Dumnezeu sub nici o
formă până nu are loc reconcilierea. Chiar cerința
reconcilierii pentru salvare, înseamnă că Dumnezeu e
mânios pe tine. El e mânios pe tine fiindcă urăște păcatul,
iar viața ta e plină de păcat.
Dumnezeu este mânios pe cel stricat în fiecare zi.
Psalm 7:11
...Tu îi urăşti pe toţi lucrătorii nelegiuirii. Psalmii 5:5b
DOMNUL încearcă pe cel drept, dar sufletul lui urăşte pe cel
stricat şi pe cel ce iubeşte violenţa. Psalmii 11:5
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea.

Evrei 1:9

Fiindcă furia lui Dumnezeu este revelată din cer împotriva a
toată neevlavia şi nedreptatea oamenilor. Romani 1:18
Furia lui Dumnezeu vine peste copiii neascultării...
Efeseni 5:6
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Așadar, potrivit Bibliei, Dumnezeu și omul sunt opuși
unul față de celălalt. Motivul disputei este păcatul.
Dumnezeu este sfânt, și nu este nici o pată de păcat în ființa
Lui, și nici un păcat nu este îngăduit în Cerul Său. Trebuie
să se întâmple ceva miraculos pentru ca un om păcătos să
fie reconciliat cu Dumnezeu. Știu că versetele de mai sus
nu se potrivesc cu opiniile celor mai mulți oameni, dar
aceasta dovedește doar cât de opuși în gândirea lor sunt
Dumnezeu și omul.
Dacă citești aceste lucruri și nu ești salvat, atunci trebuie
să știi că ai nevoie de salvare. Fiindcă ai păcătuit,
Dumnezeu este mânios pe tine. El te-a respins și nu te va
primi în Cer fără ca reconcilierea să fie făcută între voi. Atât
timp cât crezi că Dumnezeu te va accepta având păcatul tău
încă asupra ta însuți, nu ai nici o speranță de salvare.
Pentru a înțelege reconcilierea între Dumnezeu și tine,
gândește-te la exemplele de reconciliere între oameni.
Matei 5:24 istorisește despre doi oameni care aveau o
dispută. În mod evident ei nu vorbeau unul cu celălalt și
aveau în general o relație de dușmănie unul față de altul.
Acest lucru este foarte des întâlnit în viață, nu-i așa? Și tu
probabil că ai avut odată pe cineva care îți era prieten, dar
care acum îți este dușman. Cineva cu care vorbeai înainte,
dar cu care acum nu doar că nu vorbești dar nici nu vrei să
faci asta. Singurul mod de a relega această relație este
printr-un act al reconcilierii. În Matei 5:24 actul
reconcilierii între acești doi oameni avea să se petreacă
numai dacă una din părți se ducea la cealaltă să caute
iertare și reconciliere. Așa cum știți, mulți oameni nu s-ar
umili niciodată până să ajungă să vină și să spună: “ Îmi
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pare rău. Am greșit. Te rog să mă accepți din nou”. Și sunt și
mai mulți oameni care deși celălalt ar face asta, ei nu l-ar
ierta, nu l-ar accepta și nu ar vrea să se reconcilieze.
Haideți să aplicăm aceast lucru la Dumnezeu. Mai întâi,
Dumnezeu este gata să ierte. Psalmul 86:5 spune: „Căci tu,
Doamne, eşti bun şi gata să ierţi şi plin de milă pentru toţi
cei ce te cheamă”. Dar pentru ca asta să se întâmple, fie tu ,
fie Dumnezeu trebuie să faceți un pas către celălalt căutând
iertarea. Și fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de iertare, tu
ești cel care trebuie să cauți iertarea, pentru că tu ești
partea vinovată. De multe ori în relațiile interumane,
oamenii dispută despre cine a greșit, și determină ca
ambele părți să refuze să facă un pas, de vreme ce ambii
sunt convinși că ei au dreptate. Dacă iei o astfel de poziție și
față de Dumnezeu, vei sfârși în iad. Dumnezeu NU se va
mișca. El are dreptate. Tu trebuie să vii la El.
O altă istorisire despre reconciliera dintre oameni, o
vedem în 1 Corinteni 7:11, care implică reconcilierea dintre
soț și soție. Oricine a fost vreodată căsătorit se poate
identifica cu semnificația acestei ilustrații. Căsătoriile pun
două părți foarte diferite laolaltă – un bărbat și o femeie. În
ciuda tentativelor lumii de a șterge diferențele dintre
masculin și feminin, aceste diferențe sunt foarte clare.
Bărbații și femeile văd lucrurile diferit, la fel ca și
Dumnezeu și omul. Aceasta poate conduce la certuri
groaznice și în cele din urmă la separare dacă unul din ei
nu-și lasă mândria deoparte. Dumnezeu spune în 1
Corinteni 7:11 că soțul și soția ar trebui să fie reconciliați
unul cu celălalt. Pentru asta e nevoie ca mândria să fie
aruncată la pământ. La fel trebuie să se întâmple înainte ca
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cineva să poată fi reconciliat cu Dumnezeu. Mândria îi
împiedică pe mulți să fie salvați. Dumnezeu îl respinge pe
cel mândru.
Dumnezeu se opune celor mândri, dar dă har celor umili.
Iacov 4:6
Deși e posibil ca tu să fii reconciliat cu Dumnezeu, cum
se poate întâmpla efectiv aceasta? E nevoie să înțelegi mai
multe lucruri din Biblie înainte ca Dumnezeu să se
reconcilieze cu păcătoșii. Care va fi baza pentru această
reconciliere? Doar ca eu să îi spun lui Dumnezeu că îmi
pare rău? Din nefericire nu. Pentru ca omul păcătos să fie
reconciliat, trebuie să se plătească pentru toate păcatele
astfel ca justiția lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Tu nu poți
plăti acest preț. Dumnezeu nu acceptă bani. O viață trăită în
încercarea de a fi bun, nu plătește toate păcatele care deja
au fost comise. Care este atunci cerința? Biblia ne spune
clar:
Căci, dacă, duşmani fiind, am fost reconciliaţi cu Dumnezeu
prin moartea Fiului său, cu atât mai mult, fiind reconciliaţi,
vom fi salvaţi prin viaţa lui.
Romani 5:10
De aceea în toate se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor săi,
(acesta este Isus Cristos) ... pentru a face reconciliere pentru
păcatele poporului. Evrei 2:17
Şi să îi reconcilieze pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur
trup, prin cruce, ucigând, prin ea, duşmănia; Şi a venit şi v-a
predicat pace celor de departe şi celor de aproape. Fiindcă
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prin el, amândoi avem acces printr-un singur Duh la Tatăl.
Efeseni 2:16-18
Şi, făcând pace prin sângele crucii lui, prin el să reconcilieze
toate pentru el; prin el, fie cele de pe pământ, fie în cer. Şi
voi, care aţi fost odinioară înstrăinaţi şi duşmani
în mintea voastră prin faptele rele, totuşi acum el v-a
reconciliat, În trupul cărnii lui, prin moarte, pentru a vă
prezenta sfinţi şi ireproşabili şi fără mustrare înaintea lui.
Coloseni 1:20-22
Vedeți, Dumnezeul cel Atotputernic cere ca singurul Său
Fiu, Isus Cristos (care a fost fără păcat deoarece nu a avut
un tată pământesc, ci a fost născut din fecioară fiind
Dumnezeu în carne) să fie acel sacrificiu care poate plăti
pentru păcatele tale ca să te readucă împreună cu
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va accepta
NUMAI moartea Fiului Său pe cruce pentru plata păcatelor
tale. Este SINGURUL lucru ce Îl va satisface. Este singurul
mod în care tu poți să te apropii de Dumnezeu cu: “Îmi pare
rău”. Trebuie să te încrezi numai în sacrificiul lui Isus
Cristos, care a plătit în locul tău. Domnul Isus Cristos este
SINGURUL mijlocitor care poate aduce pe orice om
împreună cu Dumnezeu. El este singura cale de salvare.
Fiindcă acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Salvatorul nostru; Care doreşte ca toţi oamenii
să fie salvaţi şi să vină la cunoaşterea adevărului. Fiindcă
este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus, Care s-a dat pe sine
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însuşi răscumpărare pentru toţi, ca să fie mărturisit la
timpul cuvenit. I Timotei 2:3-6
Şi toate sunt din Dumnezeu, care ne-a reconciliat cu el însuşi
prin Isus Cristos şi ne-a dat serviciul reconcilierii; Anume că,
Dumnezeu era în Cristos, reconciliind lumea cu sine,
neimputându-le fărădelegile lor; şi ne-a încredinţat cuvântul
reconcilierii. De aceea suntem ambasadori pentru Cristos; ca
şi cum Dumnezeu v-ar implora prin noi, vă rugăm în numele
lui Cristos: Reconciliați-vă cu Dumnezeu. Fiindcă pe cel ce
nu a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
făcuţi dreptatea lui Dumnezeu în el.
II Corinteni 5:18-21
Isus i-a spus: Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa: nimeni nu
vine la Tatăl decât prin mine.
Ioan 14:6
Atunci, reconcilierea poate avea loc în viața ta NUMAI
dacă vii la Dumnezeu prin moartea Fiului Său ca bază a
plății păcatului tău și a acceptului Său. Aceasta înseamnă că
toate celelalte încercări de a-L face pe Dumnezeu să te
accepte, sunt false și inacceptabile la Dumnezeu. Dumnezeu
NU va accepta botezul, faptele bune, religia, sacramentele,
dărnicia caritabilă, sau ținerea poruncilor pentru
reconcilierea ta. El va respinge TOATE mijloacele sau
încercările de reconciliere, cu excepția credinței celui
vinovat în sacrificiul de sânge al lui Isus Cristos.
Este oare acesta și modul cum încerci tu să te apropii de
un Dumnezeu sfânt? Este singurul mod în care poți avea
speranța salvării. Renunță să te mai încrezi în diverse alte
17

lucruri. Renunță să te mai încrezi în tine. Fii reconciliat cu
Dumnezeu prin credință în moartea substituentă a lui Isus
Cristos, Domnul nostru.
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RĂSCUMPĂRAREA
(A cumpăra din nou)
Cuvântul “răscumpăra” în toate formele lui apare de
140 de ori în Vechiul Testament și de 22 de ori în Noul Testament totalizând 162 de ori în întreaga Biblie.
Să răscumperi înseamnă să „cumperi din nou”, sau este
definit astfel: „ cumpărat prin favoarea lui Dumnezeu prin
moartea și suferințele lui Cristos; prețul răscumpărării
păcătoșilor din robia păcatului și de la pedeapsa încălcării
legii lui Dumnezeu, prin ispășirea făcută de Cristos ”
(Dicționarul Webster 1828).
Cu atât de multe versete despre răscumpărare în Vechiul
Testament , ar fi profitabil să vedem cel mai mare exemplu
de răscumpărare din Vechiul Testament, pe care îl găsim în
cartea Rut. Întreaga carte Rut este ilustrația răscumpărării
dată nouă de către Dumnezeu. În Vechiul Testament,
lucrurile trebuiau răscumpărate în mod fizic. În timp ce
discuția noastră este despre răscumpărarea spirituală, vom
vedea marile adevăruri ale acestei doctrine, prin
răscumpărarea fizică a Vechiului Testament, și în mod
special al femeii Rut. Ai crede că dacă omul ar fi interesat
despre propria-i răscumpărare, atunci ar studia subiectul și
ar fi foarte familiar cu Vechiul Testament care descrie acest
subiect ca nicăieri altundeva. Din păcate, nu este așa.
Rut era din afara națiunii Israel și a lui Dumnezeu.
Ea este moabită (Rut 1:22). Legea lui Dumnezeu spunea că
moabiții nu puteau intra în congregația Domnului, la fel
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cum și omul păcătos este exclus de la părtășia cu
Dumnezeu și la fel cum este exclus din cerul Său.

Un amonit sau moabit să nu intre în adunarea
DOMNULUI, chiar până la a zecea generaţie a lor să nu
intre în adunarea DOMNULUI, pentru totdeauna.
Deuteronom 23:3
Din cauză că Rut era o moabită blestemată, ea trebuia să
se mărite cu un bărbat din Israel pentru a deveni parte a
poporului lui Dumnezeu și pentru a intra în congregația
Lui. Ea făcuse asta, dar soțul ei a murit și din nou ea a fost
lăsată ca una din afară. Singura ei alternativă era Răscumpărarea. Altcineva din sămânța lui Israel trebuia să vrea să
cumpere tot ce a fost a soțului ei (inclusiv pe Rut) pentru ca
ea să fie răscumpărată. Cu alte cuvinte, un bărbat trebuia să
devină un răscumpărător și să vrea să achite toate datoriile
celui mort și apoi să o ia pe văduva lui spre a-i fi soție; altfel
Rut nu putea fi parte a congregației lui Dumnezeu.
Aceasta era legea lui Dumnezeu pentru Israel în Vechiul
Testament. Un singur bărbat a vrut să facă aceasta pentru
Rut ca să împlinească această lege. Numele lui era Boaz. El
era bogat în timp ce Rut era săracă. Boaz era un om
proeminent în timp ce Rut era acum o imigrantă alungată.
Cum, sau mai bine de ce ar fi fost Boaz doritor să o
răscumpere pe Rut?Chiar nu avea absolut nici un motiv
logic. El era un bărbat mai în vârstă și avea o viață așezată.
Ea nu îi oferea nimic ce nu avea deja. Singurul motiv pentru
care el ar fi RĂSCUMPĂRAT-O ar fi fost compasiunea față
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de ea și alegerea de a-și arăta harul și mila. Uimitor, dar el
chiar asta a și făcut! El a cumpărat din nou totul, a plătit
toate datoriile, și Rut a devenit soția lui. Ei au avut un copil.
Acel copil avea să devină bunicul Regelui David din care
avea să se nască Salvatorul nostru Isus Cristos. Această
povestire se relaționează în mod direct cu tine. Isus este
RĂSCUMPĂRĂTORUL la fel cum și stră-stră-străbunicul lui,
a fost răscumpărătorul lui Rut. Tu nu ai ce să-I oferi. El este
bogat spiritual, în timp ce tu ești sărac spiritual. El vine
dintr-o poziție regală și din cerul sfânt al lui Dumnezeu. Tu
ești un copil al păcatului și al iadului, neavând ce să-I oferi
Lui. Singurul motiv pentru care Isus Cristos te-ar
răscumpăra, ar fi datorită compasiunii, a harului și a milei
Sale pentru sufletul tău. Uimitor, El te-a cumpărat! El a
plătit prețul tuturor datoriilor tale pe care tu nu le puteai
plăti. El vrea să te facă mireasa Lui!
( II Corinteni 11:2, Efeseni 5:23, Revelația 21:9, 22:17)
Când Isus Cristos s-a dus la cruce, a sângerat și a murit, El
răscumpăra lumea și sufletele oamenilor în acest proces.
Adam, primul om a pierdut totul și a murit făcând ca
moartea să vină peste toți cei din familia lui. Păcatul lui nea separat pe noi toți de prezența lui Dumnezeu și de
Paradis. La fel ca și Rut, noi nu putem intra în adunarea lui
Dumnezeu (cerul) dacă nu suntem răscumpărați. Isus
Cristos avea să plătească de bună voie tot ceea ce a pierdut
Adam și tot ce tu personal ai făcut. Această RĂSCUMPĂRARE ESTE NUMAI ÎN ISUS CRISTOS.
Fiind declaraţi drepţi în dar prin harul său, prin
răscumpărarea care este în Cristos Isus; Romani 3:24
23

Dar datorită lui sunteţi voi în Cristos Isus, care
este făcut de la Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi
dreptate şi sfinţire şi răscumpărare. I Corinteni 1:30
Singurul preț pe care Dumnezeu îl va accepta pentru
păcatul tău este sângele lui Isus Cristos. Nici un preot nu- ți
poate lua păcatul. Trebuie să fii răscumpărat de sângele lui
Cristos. A merge la biserică nu-ți va cumpăra un bilet spre
cer, și nici nu te va scăpa de păcate. Trebuie să fii cumpărat
de sângele lui Isus. Nu este nici o altă plată. Nu este nici un
alt Răscumpărător. Nu-ți poți cumpăra intrarea în
adunarea cerească a lui Dumnezeu prin faptele tale bune
sau prin bunătate pământească. Trebuie să fii răscumpărat.
În care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea
păcatelor, conform bogățiilor harului său. Efeseni 1:7
În care avem răscumpărarea prin sângele lui,
iertarea păcatelor. Coloseni 1:14
Nici prin sângele ţapilor şi viţeilor, ci prin propriul lui sânge
a intrat o singură dată în locul sfânt, obţinând
răscumpărare eternă pentru noi. Căci dacă sângele taurilor
şi ţapilor şi cenuşa unei viţele stropind pe cei întinaţi
sfinţeşte spre purificarea cărnii, Cu cât mai mult sângele lui
Cristos, care prin Duhul cel etern s-a oferit pe sine însuşi fără
pată lui Dumnezeu, va curăţa conştiinţa voastră de faptele
moarte, pentru a servi Dumnezeului cel viu? Şi din această
cauză, el este mijlocitorul noului testament, pentru ca prin
moarte, pentru răscumpărarea încălcărilor care au fost sub
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primul testament, cei chemaţi să primească promisiunea
moştenirii eterne. Evrei 9:12,15
Ştiind că nu aţi fost răscumpăraţi cu lucruri putrezicioase,
ca argint şi aur, din comportarea voastră deşartă primită
prin tradiţii de la taţii voştri.
I Petru 1:18
Şi cântau o cântare nouă, spunând: Tu eşti demn să
iei cartea şi să deschizi sigiliile acesteia, pentru că ai
fost înjunghiat şi ne-ai răscumpărat lui Dumnezeu
prin sângele tău, din fiecare rasă şi limbă şi
popor şi naţiune. Revelația 5:9
Care s-a dat pe sine însuşi pentru noi, ca să ne
răscumpere din toată nelegiuirea şi să purifice pentru
el însuşi un popor special, zelos pentru fapte bune.
Titus 2:14
Cristos ne-a răscumpărat din blestemul legii,
făcându-se blestem pentru noi; fiindcă este scris:
Blestemat este oricine atârnă pe lemn; Să răscumpere pe cei
ce erau sub lege, ca să primim adopţia fiilor.
Galateni 3:13, 4:5
Dacă te vei încrede în sângele lui Isus Cristos ca SINGURA
plată pentru păcatul tău, atunci vei fi RĂSCUMPĂRAT.
Răscumpărarea ta se bazează pe acceptarea plății făcute
deja. La fel cum Rut l-a primit pe Boaz ca și soț al ei, tu
trebuie să-L primești pe Isus Cristos ca Salvatorul tău
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personal. Venind la Dumnezeu prin credință și cerându-I
să-ți ia păcatele, fiindcă Isus a plătit pentru ele pe cruce cu
sângele Său, va rezulta în răscumpărarea sufletului tău. Va
rezulta în salvarea ta personală. Dacă păcatele tale au fost
pe deplin răscumpărate, atunci nu vei mai suferi iadul
pentru acestea și ele nu-ți vor mai fi aduse înaintea ta sau a
lui Dumnezeu la judecată. Prin răscumpărare, păcatele
noastre au fost puse asupra lui Isus, și datoria acelor păcate
este acum plătită pe deplin.
Noi toţi ca oi am rătăcit; ne-am întors fiecare la
propria cale; şi DOMNUL a aşezat pe el nelegiuirea
noastră a tuturor.
Isaia 53:6
Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut păcat, l-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim făcuţi dreptatea
lui Dumnezeu în el.
II Corinteni 5:21
Ca să ne dovedească faptul că răscumpărarea noastră nu se
aplică doar în această viață, Dumnezeu îl dă pe Duhul Sfânt
să ne locuiască până la moarte și de asemenea declară că El
ne va răscumpăra după aceea, și trupurile fizice în viitor.
Domnul nu ne-a răscumpărat numai din păcatele sufletelor
noastre, ci ne va răscumpăra și trupurile fizice după
moarte, dându-ne un trup fără păcat asemenea lui Cristos
cel înviat, în care vom trăi pentru totdeauna în Cerul Său.
Aceasta se aplică tuturor celor ce au fost salvați prin
acceptarea plății. Doctrina RĂSCUMPĂRĂRII îl asigură pe
cel ce primește trupul cel nou în cer, indiferent de ce se
întâmplă în restul vieții sale pământești. Promisiunea lui
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Dumnezeu este sigură dată tuturor celor care au fost
răscumpărați.
Şi nu numai ei, dar şi noi înşine, care avem primele
roade ale Duhului, chiar noi gemem în noi înşine
aşteptând adopţia fiilor, adică răscumpărarea
trupului nostru.
Romani 8:23
Fiindcă noi ne purtăm ca cetăţeni ai cerului, de
unde şi aşteptăm pe Salvatorul, Domnul Isus Cristos.
Filipeni 3:20-21
Ca să fim spre lauda gloriei sale, noi, care întâi
ne-am încrezut în Cristos. În care şi voi v-aţi încrezut, după
ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării voastre;
şi în care, după ce aţi crezut, aţi fost sigilaţi cu acel duh
Sfânt al promisiunii, Care este arvuna moştenirii noastre,
până la răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda
gloriei sale.
Efeseni 1:12-14
Şi nu mâhniţi Duhul cel sfânt al lui Dumnezeu, prin
care sunteţi sigilaţi pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30

Ai fost tu RĂSCUMPĂRAT?
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JUSTIFICAREA
(A declara drept)
Cuvântul “a justifica” în toate formele lui, se găsește
de 23 de ori în Vechiul Testament și de 41 de ori în Noul
Testament care înseamnă de 64 de ori în Biblie per total. A
justifica înseamnă a declara pe cineva drept, sau este
definit ca „un act de har gratuit prin care Dumnezeu îl iartă
pe păcătos și îl acceptă ca drept, în contul ispășirii lui
Cristos” (Dicționarul Webster 1828). Justificarea este de
asemenea înrudită cu Imputarea (Capitolul 5).
Trebuie mai întâi de toate să stabilim un lucru, și
anume că tu nu ai fost drept. Tu NU ești drept. Tu nu vei fi
drept. Tu nu poți fi drept. Tu ești o ființă păcătoasă.
Aşa cum este scris: Nu este niciunul drept, niciunul măcar.
Romani 3:10
Scopul urmărit de religii, organizații umanitare, și
diferite alte grupuri „bune” este să îi facă pe oameni drepți
sau buni. Cei mai mulți oameni, dacă cred că sunt buni îți
vor spune lucrurile bune pe care le fac și grupurile bune la
care participă. Acesta este un sens fals al bunătății. Citește
cuvintele lui Dumnezeu despre această chestiune. De câte
ori trebuie să-ți repete El același lucru ca să-l înțelegi?
… niciunul nu face binele. Psalmii 14:1
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Toţi s-au abătut, toţi împreună s-au murdărit, nu este
niciunul care să facă binele, nu, niciunul măcar.
Psalmii 14:3
nu este niciunul care face binele. Psalmii 53:1
Fiecare a mers înapoi, toţi împreună au devenit murdari; nu
este niciunul care să facă bine, niciunul măcar Psalm 53:3
ISUS A SPUS: “Nimeni nu este bun decât unul, adică
Dumnezeu”.
Matei 19:17, Marcu 10:18, Luca 18:19
nu este niciunul care face binele, nu este niciunul măcar.
Romani 3:12
Poți să încerci să nu minți, și tot nu vei fi bun. Poți
încerca să fii bun cu aproapele tău, însă tot nu vei fi drept.
Poți să mergi la biserică, însă Dumnezeu spune că tot nu vei
fi bun. Poți să postești și să te rogi, însă Dumnezeu nu se va
răzgândi. Tu rămâi tot nedrept. Tu nu poți fi drept. Ai fost
născut nedrept, în păcat. De aceea salvarea nu poate veni
prin nimic bun făcut de tine fiindcă nu poți fi bun nici
măcar dacă încerci să fii bun. Dacă ai încerca să ții toată
legea lui Dumnezeu, El tot nu te va declara drept. El nu te
va justifica. Cât de mult bine ai putea tu să faci, pentru
Dumnezeu este tot nedreptate.
De aceea prin faptele legii nici o făptură nu va fi declarată
dreaptă înaintea lui fiindcă prin lege este cunoştinţa
păcatului.
Romani 3:20
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Dar noi suntem toţi ca un lucru necurat şi toate faptele
noastre drepte sunt precum zdrenţe murdare; şi toţi ne
veştejim ca o frunză; şi nelegiuirile noastre,
ca vântul, ne-au dus.
Isaia 64:6
Deci cum ar putea cineva vreodată să scape de starea
lui nedreaptă? Cum vei putea intra tu în cerul unui
Dumnezeu drept? Cu siguranță Dumnezeu nu poate
permite oamenilor nedrepți să intre în cerul lui drept. Ce
poate face omenirea atunci?
Aici intervine doctrina Justificării. Dumnezeu vrea să
DECLARE pe oameni ca fiind DREPȚI, care de fapt nu pot
niciodată deveni singuri drepți. Dumnezeu vrea să se
comporte exact ca un judecător al unei curți de judecată.
Dacă judecătorul declară pe o persoană vinovată, atunci
persoana e vinovată. Dacă judecătorul declară o persoană
nevinovată (sau dreaptă), atunci persoana e nevinovată
(sau dreaptă), ÎN CIUDA DOVEZILOR. Ai auzit vreodată de
cineva care chiar era vinovat de crimă dar a fost declarat
nevinovat de judecător? S-a întâmplat de multe ori în
multe curți de-a lungul istoriei. Ai auzit vreodată de cineva
care era de fapt nevinovat dar a fost declarat vinovat de
judecător? Și aceasta s-a întâmplat de multe ori. Cum se
poate aceasta? Cuvântul judecătorului este final și definitiv.
La fel, Dumnezeu este JUDECĂTORUL. Dacă El te declară
vinovat (și te-a declarat), atunci ești vinovat. Dacă El te
declară drept (chiar dacă nu ești), atunci ești drept.
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Cine va aduce o acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care declară drept
Romani 8:33
Observă ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament despre
Israelul păcătos:
El nu a zărit nelegiuirea în Iacob, nici nu a văzut stricăciune
în Israel; DOMNUL Dumnezeul său este cu el şi strigătul unui
împărat este printre ei.
Num.23:21
Dumnezeu putea să facă o asemenea afirmație numai
prin declarația Lui judiciară. El justificase acea națiune. Cu
siguranță am fi putut privi multe nelegiuiri în națiune, dar
El nu mai dorea și nu mai putea să se uite la acestea în
acest mod, odată ce i-a declarat o națiune dreaptă. Exact
aceasta dorește Dumnezeu să facă și cu tine în ciuda
păcatelor și nelegiuirilor tale.
Justificarea nu-ți schimbă natura ta păcătoasă; dar îți
schimbă starea înaintea Dumnezeului Cel Atotputernic.
Aceasta nu te face să fii drept (acesta e capitolul 5) ci mai
degrabă te declară a fi drept. Este o procedură legală în
curtea de judecată a cerului. Nu are nimic de a face cu viața
practică pe care o trăiește cineva pe pământ.
Dar de ce ar vrea Dumnezeu să facă asta? De ce ar
declara pe oamenii nedrepți ca fiind drepți. Nu este asta
greșit? Ba din contră, este SINGURA cale prin care vreun
om poate scăpa de iad și poate merge în cer. Baza
declarației lui Dumnezeu despre cineva ca fiind drept, este
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sacrificiul lui Isus Cristos Domnul, în locul lor și acceptarea
individuală a acestui sacrificiu.
Pentru ca, fiind declaraţi drepţi prin harul său, să fim făcuţi
moştenitori conform cu speranţa vieţii eterne.
Titus 3:7
Fiind declaraţi drepţi în dar prin harul său, prin
răscumpărarea care este în Cristos Isus.
Romani 3:24
Dumnezeu te va justifica (declara drept) numai atunci
când în mod personal îți pui încrederea în moartea
sângeroasă a lui Isus Cristos pentru păcatele tale.
Credința în altceva sau altcineva anulează candidatura ta la
justificarea cu Dumnezeu. Dacă vei crede în Isus Cristos
atunci Dumnezeu te va justifica. El vrea să facă asta. Isus a
plătit un preț mare ca Dumnezeu Tatăl să fie drept în a face
aceasta. Te rog citește cu atenție dedesubt. Locul în care
vei fi pentru eternitate depinde de înțelegerea acestor
versete.
Chiar dreptatea lui Dumnezeu, care este prin credinţa lui
Isus Cristos pentru toţi şi peste toţi cei ce cred; fiindcă nu
este diferenţă / Pe care Dumnezeu l-a pus în faţă să fie
ispăşire prin credinţa în sângele lui, să declare dreptatea lui,
pentru trecerea cu vederea a păcatelor din trecut, prin
îngăduinţa lui Dumnezeu; Să declare dreptatea lui în acest
timp; ca el să fie just şi justificatorul celui ce crede în Isus.
Unde este atunci fala? Este exclusă. Prin ce lege? A faptelor?
Nu, ci prin legea credinţei. De aceea socotim că omul este
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declarat drept prin credinţă, fără faptele legii.
Romani 3:22, 25-28
De aceea, fiind declaraţi drepţi prin credinţă, avem pace cu
Romani 5:1
Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos.
Ştiind că un om nu este declarat drept prin faptele legii, ci
prin credinţa lui Isus Cristos am crezut şi noi în Isus Cristos,
ca să fim declaraţi drepţi prin credinţa lui Cristos şi nu prin
faptele legii, pentru că prin faptele legii nicio carne nu va fi
declarată dreaptă.
Galateni 2:16
Şi scriptura, prevăzând că Dumnezeu îi va declara drepţi
prin credinţă pe păgâni.
Galateni 3:8
Astfel, legea a fost pedagogul nostru ca să ne aducă la
Cristos, ca prin credinţă să fim declaraţi drepţi.
Galateni 3:24
Dumnezeu te va justifica numai datorită sângelui lui
Cristos. E singurul motiv ce Îl satisface pentru a face o
asemenea declarație asupra cuiva.
Aşadar cu atât mai mult, fiind acum declaraţi drepţi prin
sângele lui, vom fi salvaţi de la furie prin el.
Romani 5:9
Nu te poți justifica singur. Numai Dumnezeu poate face
asta și El o face prin Duhul Său.
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Şi astfel eraţi unii dintre voi; dar sunteţi spălaţi, dar sunteţi
sfinţiţi, dar sunteţi declaraţi drepţi în numele Domnului Isus
şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
I Corinteni 6:11
Această justificare este un DAR gratuit de la
Dumnezeu.
Şi darul nu este ca printr-unul care a păcătuit. Fiindcă
judecata a fost prin unul spre condamnare, dar darul este
din multe greşeli spre justificare. Căci dacă prin greşeala
unuia moartea a domnit prin unul; cu mult mai mult, cei
ce primesc abundenţă de har şi din darul dreptăţii vor domni
în viaţă prin unul, Isus Cristos). Aşadar, precum prin
greşeala unuia a venit judecată peste toţi oamenii pentru
condamnare, tot aşa, prin dreptatea unuia, darul a venit
peste toţi oamenii pentru justificarea vieţii. Romani 5:16-18
Isus Cristos a înviat dintre morți ca tu să poți fi declarat
drept, sau justificat.
Ci şi pentru noi, cărora ni se va atribui, dacă credem în cel ce
a înviat dintre morţi pe Isus Domnul nostru; Care a fost
predat din cauza greşelilor noastre şi a fost înviat pentru
justificarea noastră.
Romani 4:24,25
Ai fost tu vreodată justificat înaintea lui Dumnezeu? A
fost un moment în viața ta când în mod personal ți-ai pus
credința în sângele vărsat al lui Isus Cristos pentru
justificarea ta? În încheierea capitolului să citim cuvintele
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lui Isus care prezintă un exemplu ce descrie cel mai bine pe
cineva care este justificat înaintea lui Dumnezeu.
În exemplul de mai jos sunt doi oameni. Asemenea căruia
dintre ei ești tu? Ești tu acela care încearcă să se justifice
singur prin faptele sale? Acest om e vinovat. Dumnezeu nu
îl va justifica. Sau ești acela care își cunoaște vina și pur și
simplu își pune credința doar în Domnul pentru a primi
milă? Acest om a fost declarat drept deși nu era. El a intrat
în Justificare.
Şi a spus şi această parabolă unora care se încredeau în ei
înşişi că erau drepţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi; Doi oameni sau urcat la templu să se roage; unul fariseu şi celălalt vameş.
Fariseul a stat în picioare şi s-a rugat astfel în el însuşi:
Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt precum ceilalţi
oameni, jecmănitori, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca acest
vameş. Eu postesc de două ori într-o săptămână, dau
zeciuială din tot ce obţin. Şi vameşul, stând deoparte în
picioare, nu a voit să ridice nici ochii spre cer, ci se
bătea în piept, spunând: Dumnezeule, fii milostiv cu mine,
un păcătos. Vă spun, mai degrabă acesta s-a coborât acasă
declarat drept decât celălalt, pentru că fiecare înălţându-se
pe sine însuşi, va fi umilit; şi cel ce se umileşte pe sine însuşi,
va fi înălţat.
Luca 18:9-14
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REGENERAREA
(A da viață prin Naștere)
Definiția Regenerării este “o nouă naștere prin harul
lui Dumnezeu, schimbat dintr-o stare naturală într-o stare
spirituală, născut din nou” (Dicționarul Webster 1828).
Fraza „născut din nou” îi face confuzi pe mulți oameni și e
pe drept motivată. Un om foarte educat și religios a fost de
asemenea confuz despre fraza aceasta când Isus a vorbit
despre ea în Ioan 3. Motivul pentru care este ambiguu este
fiindcă tratează cu ce este spiritual, în interiorul omului.
Omului trebuie să i se întâmple ceva pe dinăuntru pentru a
fi salvat. Isus i-a spus lui Nicodim că „trebuie să se nască
din nou” altfel nici măcar nu va vedea împărăția lui
Dumnezeu cu atât mai puțin să intre în ea. Aceasta face ca
regenerarea să fie vitală pentru ca cineva să meargă în
cerul lui Dumnezeu. Trebuie să fii născut din nou. Trebuie
să ți se dea viață de la Dumnezeu pentru a fi salvat. Trebuie
să fii regenerat altfel vei fi pierdut pentru totdeauna în
moartea păcatului tău.
De ce ai nevoie să fii regenerat? Trebuie să ți se dea
viață pentru că ești mort în păcatele tale. Eu nu vorbesc de
starea cărnii tale sau a trupului tău. Eu vorbesc de duhul
tău sau despre ce este în interiorul tău. Observați cuvintele
lui Dumnezeu.
Morţi în fărădelegi și păcate… Chiar pe când eram
morţi în păcate
Efeseni 2:1,5
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Și voi fiind morţi în păcatele voastre.
Coloseni 2:13
Tu ești mort și ai nevoie disperată de Dumnezeu să te
regenereze (să îți dea viață) pentru că păcatul te-a ucis. Nu
multele fapte ale păcatului te-au ucis, ci tu ai fost născut un
păcătos și această natură păcătoasă ți-a adus această
moarte spirituală înaintea lui Dumnezeu. Ai nevoie de
viață!
… sufletul care păcătuieşte, acela va muri
Ezechiel 18:4, 20
De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci
dacă nu credeţi că eu sunt el, veţi muri în păcatele voastre
Ioan 8:24
dar când a venit porunca, păcatul a trăit din nou
iar eu am murit
Romani 7:9
Din această cauză, aşa cum printr-un singur om a intrat
păcatul în lume şi moartea prin păcat; şi astfel moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit
Romani 5:12
Fiindcă plata păcatului este moarte

Romani 6:23

Dar păcatul, ca să pară păcat, lucrează moarte în mine prin
ce este bun
Romani 7:13
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Apoi, după ce pofta a conceput, naşte păcat; iar păcatul,
odată înfăptuit, naşte moarte
Iacov 1:15
Așadar acum că ai citit că ești mort spiritual,
întrebarea este cum poți primi viață de la Dumnezeu? Unde
se găsește această viață?
Isus i-a spus: Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa: nimeni nu
vine la Tatăl decât prin mine.
Ioan 14:6
În el era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor Ioan 1:4
Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer; dacă mănâncă
cineva din această pâine, va trăi pentru totdeauna; şi pâinea
pe care o voi da eu este carnea mea, pe care o voi da pentru
viaţa lumii.
Ioan 6:51
Isus i-a spus: Eu sunt învierea şi viaţa, cel ce crede în mine,
chiar dacă ar fi murit, totuşi va trăi
Ioan 11:25
Sunt crucificat împreună cu Cristos totuşi trăiesc, dar nu eu,
ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum în
carne, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu, care m-a
iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine
Galateni 2:20
Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă
şi această viaţă este în Fiul său. Cel ce are pe Fiul are viaţa,
cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. V-am scris
acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca
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să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi să credeţi în numele
Fiului lui Dumnezeu
I Ioan 5:11-13
Viața nu se găsește într-o biserică. Viața nu se găsește
în împărtășanie. Viața nu este primită prin botezul în apă.
Nu poți primi viață prin binele pe care încerci să-l faci sau
prin dărnicia caritabilă pentru cauze nobile. Niciodată nu
vei fi făcut viu prin aprinderea lumânărilor, prin a-ți face
cruce, prin post sau prin alte fapte religioase.
Părinții tăi sau preotul nu-ți pot da viața. Tu ești mort.
Dacă nu vii la Isus Cristos să Îl primești pe EL pe
DINĂUNTRUL tău, atunci vei rămâne pentru totdeauna
mort în păcatul tău în afara regenerării lui Dumnezeu.
Numai Isus Cristos este sursa vieții.
Isus chiar le-a spus celor doisprezece discipoli ai Săi că
numai cei care au fost REGENERAȚI vor fi cu El în
împărăția Lui. Unul din ei, Iuda, nu a primit nicioată VIAȚA
de aceea a mers în iad. El n-a mers în iad prentru că L-a
trădat pe Domnul. El a mers în iad pentru că niciodată nu a
fost REGENERAT. El a făcut lucrurile pe care ceilalți
discipoli le-au făcut dar el nu a fost niciodată născut din
nou.
Iar Isus le-a spus: Adevărat vă spun că: Voi care m-aţi urmat,
în regenerare, când Fiul omului va şedea pe tronul gloriei
sale, voi de asemenea veţi şedea pe douăsprezece tronuri,
judecând pe cele douăsprezece triburi ale lui Israel
Matei 19:28
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O persoană care primește REGENERAREA este spălată
de păcatele sale pe dinăuntru de către Duhul Sfânt. Viața lui
Dumnezeu (sau regenerarea) și numai aceasta, îl spală pe
păcătos. Botezul nu poate face asta. Observați versetul de
mai jos și cât de simplu este să înțelegi că asta nu are nimic
de a face cu ceea ce tu faci (lucrările tale).Dumnezeu face
asta datorită milei Sale.
Nu prin faptele dreptăţii pe care noi le-am făcut, ci conform
milei sale el ne-a salvat, prin spălarea regenerării şi înnoirea
Duhului Sfânt
Titus 3:5
Dumnezeu regenerează pe orice păcătos ce primește
evanghelia. Evanghelia este moartea, îngroparea și învierea
lui Isus Cristos pentru păcatele noastre.
fiindcă în Cristos Isus eu v-am născut prin evanghelie
I Corinteni 4:15
Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut evanghelia pe care v-am
predicat-o, pe care aţi şi primit-o, în care şi staţi; Prin care şi
sunteţi salvaţi, dacă reţineţi aceste cuvinte predicate, dacă
nu cumva aţi crezut în zadar. Fiindcă v-am dat întâi ce am
primit şi eu, cum Cristos a murit pentru păcatele noastre
conform scripturilor, Şi că a fost îngropat şi că a înviat a
treia zi, conform scripturilor
I Corinteni 15:1-4
Când un păcătos aude, crede și primește cuvântul lui
Dumnezeu, atunci acel cuvânt viu are puterea să îl
regenereze sau să îi dea viață pe dinăuntru. Acest cuvânt
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primit al lui Dumnezeu aduce o nouă naștere în interiorul
lui. El este „născut din nou”.
Din voia lui ne-a născut el prin cuvântul adevărului.
Iacov 1:18
Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în
numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu, Care
au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia
omului, ci din Dumnezeu.
Ioan 1:12-13
Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci
nemuritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi
rămâne pentru totdeauna.
I Petru 1:23
Cum primești viață? Cum ești născut din nou pe
dinăuntru? Dacă ești născut din nou, atunci asta înseamnă
că ai devenit un copil, un copil al lui Dumnezeu. Când
bebelușii se nasc într-o familie ei au toate drepturile și
privilegiile acelei familii. Dacă vei veni la Dumnezeu în
pocăință și credință vei deveni și tu un copil al lui
Dumnezeu care are viață dăruită de Tatăl cu toate
privilegiile cuiva din familia lui Dumnezeu.
Fiindcă toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în
Cristos Isus.
Galateni 3:26
În care şi sunteţi circumcişi cu circumcizia făcută fără mâini,
în dezbrăcarea de trupul păcatelor cărnii, prin circumcizia
lui Cristos; Fiind îngropaţi cu el în botez, în care sunteţi şi
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înviaţi cu el prin credinţa lucrării lui Dumnezeu, care l-a
înviat dintre morţi. Şi pe voi, fiind morţi în păcatele voastre
şi în necircumcizia cărnii voastre, v-a făcut vii împreună cu
el, iertându-vă toate fărădelegile
Coloseni 2:11-13
ŞI v-a înviat pe voi, care eraţi morţi în fărădelegi şi păcate;
În care aţi umblat odinioară, conform mersului acestei lumi,
conform cu prinţul puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în copiii neascultării; Printre care şi noi toţi
ne-am comportat odinioară în poftele cărnii noastre,
împlinind dorinţele cărnii şi minţii; şi, prin natură, eram
copiii furiei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în
milă, din cauza dragostei sale mari cu care ne-a iubit, Chiar
pe când eram morţi în păcate, ne-a făcut vii împreună cu
Cristos (prin har sunteţi salvaţi); Şi ne-a înviat împreună şi
ne-a aşezat împreună în locurile cereşti în Cristos Isus, Ca în
timpurile ce vin să arate nemărginitele bogăţii ale harului
său, în bunătatea lui faţă de noi, prin Cristos Isus. Fiindcă
prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu din voi
înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se
fălească nimeni. Efeseni 2:1-10
Nu contează unde te-ai născut pe pământ. Întrebarea
eternă este dacă ai fost tu născut a doua oară. Dacă ai fost
născut protestant, catolic, ortodox, budist sau musulman
nu va avea nici un merit înaintea lui Dumnezeu și NU îți va
da viață din mortăciunea păcatelor tale. TREBUIE SĂ TE
NAȘTI DIN NOU. Botezul tău ca bebeluș nu ți-a dat viață.
Viața este un dar de la Dumnezeu prin persoana lui Isus
Cristos și trebuie primit prin credință. Trebuie să fii
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regenerat ca să scapi de moartea eternă. Trebuie să devii
un copil al lui Dumnezeu prin credință personală în Isus
Cristos sau altfel niciodată nu vei avea viață. Ai tu VIAȚĂ,
VIAȚA ETERNĂ a LUI DUMNEZEU pe dinăuntru sau ești
mort în păcat, așteptându-te o a doua moarte după această
viață?
Dar acum este făcut cunoscut prin arătarea Salvatorului
nostru, Isus Cristos, care a abolit moartea şi a adus viaţa şi
nemurirea la lumină prin evanghelie
II Timotei 1:10
Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi
curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea
partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă, care este a
doua moarte
Revelația 21:8
Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui
Dumnezeu este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul nostru
Romani 6:23
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IMPUTAREA
(A pune în contul cuiva)
Cuvântul “IMPUTARE” este un cuvânt ciudat în
vocabularul celor mai multor popoare. Deși ideea
cuvântului poate fi ușor înțeleasă, adevărul doctrinei
imputării este aproape ascuns majorității omenilor. Ca să
înțelegi pe deplin ce înseamnă să fii salvat, trebuie să
înțelegi acest minunat cuvânt „imputare”.
Imputarea este definită „ a încărca; a atribui, a pune în
contul, a pune în seama; a îi recunoaște ceva ce nu îi
aparține” (Dicționarul Webster 1828 ). Numai oamenii
mândri și păgâni ar gândi că salvarea este un drept sau un
privilegiu datorat lor de către Dumnezeu. Chiar cuvântul
„imputa” fiind în legătură cu salvarea, arată că nici unul
dintre noi nu merită salvarea. Nu ar trebui să ne aparțină.
Dacă ești salvat, atunci Dumnezeu nu ți-a dat ceva ce îți
aparținea de drept. Harul și mila Sa au permis ca salvarea
să îți fie imputată.
Cuvântul „a imputa” în toate formele lui, apare de șase
ori în Vechiul Testament și de nouă ori în Noul Testament.
În cartea Filimon, Dumnezeu ne-a dat o explicație sau un
exemplu al imputării într-un sens pământesc, pentru a ne
ajuta să-l înțelegem.
De aceea dacă mă socoteşti partener, primeşte-l ca pe mine
însumi. Iar dacă te-a nedreptăţit sau îţi datorează ceva,
pune aceasta în contul meu. Eu, Pavel, am scris cu propria
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mea mână, eu voi plăti deplin; ca să nu îţi spun că, peste
toate, şi tu însuţi îmi eşti dator.
Filimon 17-19
Aceasta este o povestire grozavă și interesantă. Este
despre un rob pe nume Onesim. Onisim fugise de la Filimon
care era stăpânul lui. Filimon era un bărbat bogat și
evlavios. Evident că Onisim a furat ceva de la Filimon și a
fugit cât mai departe de casă (orașul Colose) până a ajuns la
Roma.
Era cam la 1600 km distanta. Pedeapsa pentru delictul
comis ar fi fost moartea. Aceasta este o imagine a condiției
noastre ca păcătoși. Noi suntem robi, robii păcatului.
Suntem vinovați. Am încercat să fugim de Dumnezeu și să
ne căutăm propria cale. Suntem foarte departe de
Dumnezeu și merităm să murim. Oricum, frumusețea
istorisirii lui Filimon este că acest om se găsește într-o
închisoare unde întâlnește un om ce îl va elibera. Omul
acela este Pavel. Pavel nu doar că era prieten cu Filimon, ci
Filimon chiar îi datora viața lui Pavel. Acesta îl conduce pe
Onisim la salvarea prin credința în Isus și îl trimite înapoi
la stăpânul său Filimon cu scrisoarea pe care o citim în
Biblie. În această scrisoare Pavel îi spune lui Filimon să-l
primească pe acest rob vinovat ca pe el însuși! Pavel spune
că îi va plăti lui Filimon toate cheltuielile lui Onisim. Pavel îi
spune să PUNĂ TOTUL ÎN CONTUL SĂU. Cu alte cuvinte,
Onisim trebuie primit ca și Pavel, de vreme ce Pavel avea să
ia asupra lui dosarul lui Onisim. Aceasta este imputarea.
Isus Cristos este interpretat de către Pavel în
istorisirea noastră. Isus vrea să ia asupra lui dosarul tău și
să-ți plătească toate costurile. În schimb El îi va cere lui
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Dumnezeu Tatăl să te primească ca pe Sine Însuși. Aceasta
este în esență salvarea Biblică.
Anume că, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine,
neimputându-le fărădelegile lor; şi ne-a încredinţat cuvântul
împăcării. Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut păcat, l-a făcut
păcat pentru noi, ca noi să fim făcuţi dreptatea lui
Dumnezeu în el.
II Corinteni 5:19,21
Poți tu să vezi adevărul imputării? Isus Cristos ți-a luat
păcatul în trupul Său pe cruce astfel ca tu să poți lua
dreptatea Lui pentru totdeauna. Domnul Isus Cristos vrea
să facă schimb cu tine. Tu poți lua dosarul dreptății Lui și El
îți va lua dosarul păcătoșeniei tale. Ce schimb! Imagineazăți, ca în comparația de mai jos, dosarul unui om față de
dosarul lui Isus Cristos.
IOAN GHEORGHE
(numele tău)
Păcătos
Mincinos
Hoț
Gânduri murdare
Înjurături și cuvinte rele
Curvar
Neascultător de părinți
Mânie păcătoasă
Nemulțumitor
Plângăcios
Mândru

ISUS CRISTOS
Fără Păcat
Fără minciună
Fără furt
Numai gânduri sfinte
Binecuvântări
Absolut pur
Mereu ascultător
Har și compasiune
Mereu mulțumitor
Niciodată nu s-a plâns
Umil
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Băutor de alcool
Ucigaș
Violent
Homosexual
Molestator de copii

Abținere de la alcool
Dătător de viață
Mereu bun
Adevărat om al lui Dumnezeu
Cel mai bun prieten al copiilor

Cum se compară cele două dosare? Pe care dintre ele lai prefera când vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată?
Poți încerca să te scuzi afirmând că dosarul tău nu este atât
de rău ca al lui Ioan Gheorghe de mai sus, dar adevărul este
că dosarul tău este la fel de diferit de dosarul lui Isus
Cristos ca și al acestui om. Toți păcătoșii au în dosarele lor
un atât de dramatic contrast comparativ cu dosarul lui Isus
Cristos. Acum privește mai jos cum va acționa IMPUTAREA
în cazul celor două dosare de mai sus.
IOAN GHEORGHE
ISUS CRISTOS

ISUS CRISTOS
IOAN GHEORGHE
(NUMELE TĂU)

Păcătos
Mincinos
Hoț
Gânduri murdare
Înjurături și cuvinte rele
Curvar
Neascultător de părinți
Mânie păcătoasă
Nemulțumitor
Plângăcios
Mândru

Fără Păcat
Fără minciună
Fără furt
Numai gânduri sfinte
Binecuvântări
Absolut pur
Mereu ascultător
Har și compasiune
Mereu mulțumitor
Niciodată nu s-a plâns
Umil
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Băutor de alcool
Ucigaș
Violent
Homosexual
Molestator de copii

Abținere de la alcool
Dătător de viață
Mereu bun
Adevărat om al lui Dumnezeu
Cel mai bun prieten al copiilor

Acesta este miracolul salvării prin imputare. Ți se oferă
gratuit dosarul lui Isus Cristos. El îți ia dosarul. El este cel
condamnat și vinovat de vreme ce tu ești cel drept și
evlavios în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va schimba
dosarul cu cel al lui Isus Cristos în momentul în care îți pui
încrederea în Isus Cristos. Dumnezeu îți va socoti credința
pentru dreptate, deși nu ești drept. Aleluia!
Dar celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce declară drept pe
cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru dreptate.
După cum şi David vorbeşte despre binecuvântarea omului,
căruia Dumnezeu îi atribuie dreptatea fără fapte, Spunând:
Binecuvântaţi sunt aceia ale căror nelegiuiri sunt iertate şi
ale căror păcate sunt acoperite. Binecuvântat este omul
căruia Domnul nu îi va imputa păcatul. Romani 4:5-8
Şi a fost împlinită scriptura care spune: Avraam l-a crezut pe
Dumnezeu şi aceasta i s-a atribuit pentru dreptate;
Iacov 2:23
Aşa cum Avraam l-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a
socotit pentru dreptate.
Galateni 3:6
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Şi de aceea aceasta i s-a atribuit lui pentru dreptate; Dar nu
numai pentru el a fost scris că i s-a atribuit; Ci şi pentru noi,
cărora ni se va atribui, dacă credem în cel ce a înviat dintre
morţi pe Isus Domnul nostru; Care a fost predat din cauza
greşelilor noastre şi a fost înviat pentru justificarea noastră.
Romani 4:22-25
Vezi tu prietene, de dreptatea lui Dumnezeu ai tu
nevoie. Dreptatea ta, a omului sau a religiei nu este
acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu va
recunoaște NUMAI dreptatea lui Isus Cristos. Fără
dreptatea lui Isus Cristos nu poți fi salvat. Nu ți se va
permite să intri în cer fără dosarul Singurului Fiu născut al
lui Dumnezeu.
Dar datorită lui sunteţi voi în Cristos Isus, care este făcut de
la Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi dreptate şi sfinţire şi
răscumpărare;
I Corinteni 1:30
Fiindcă după cum prin neascultarea unui om, mulţi au fost
făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unuia, mulţi vor fi
făcuţi drepţi
Romani 5:19
Dacă încerci să îți formezi propria dreptate în loc să
primești dreptatea lui Dumnezeu ca dar gratuit prin
credință, atunci nu ești numai ignorant dar ești și în
răzvrătire față de planul lui Dumnezeu pentru salvare.
Căci fiind neştiutori despre dreptatea lui Dumnezeu şi
căutând să îşi stabilească propria lor dreptate, nu s-au supus
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dreptăţii lui Dumnezeu. Căci Cristos este sfârşitul legii
pentru dreptate pentru toţi cei ce cred.
Romani 10:3-4
Dar acum dreptatea lui Dumnezeu, fără lege, este arătată,
fiind adeverită prin lege şi profeţi; Chiar dreptatea lui
Dumnezeu, care este prin credinţa lui Isus Cristos pentru toţi
şi peste toţi cei ce cred; fiindcă nu este diferenţă;
Romani 3:21-22
Gândește împreună cu mine te rog. Cum se uită Dumnezeu
la bebeluși sau la copilași? Sunt ei cu adevărat inocenți?
Sunt ei păcătoși? Biblia declară că orice ființă umană ce se
naște este păcătoasă de la naștere.
Cei răi sunt înstrăinaţi din pântece, ei rătăcesc imediat ce
sunt născuţi, vorbind minciuni.
Psalmii 58:3
Ce este omul ca să fie curat? Şi cel născut din femeie,
ca să fie drept?
Iov 15:14
Cum poate fi un om declarat drept înaintea lui Dumnezeu?
Sau cum poate fi curat cel născut din femeie?
Iov 25:4
Iată, am fost format în nelegiuire; şi în păcat m-a
conceput mama mea.
Psalmii 51:5
Atunci dacă până și copiii mici și bebelușii sunt
păcătoși, atunci cum tratează Dumnezeu cu ei? Merg acești
micuți în iad pentru păcatul lor? Sunt excluși ei din cerul lui
Dumnezeu? Bineînțeles că nu! De ce? Doctrina imputării le
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asigură intrarea în cerul lui Dumnezeu tuturor bebelușilor
și copilașilor care nu înțeleg legea lui Dumnezeu și legea
păcatului. Deși ei sunt de fapt păcătoși, Dumnezeu nu le
impută păcatul. El nu li-l socotește în dosarul lor până când
nu vine înțelegerea legii. Citește mai jos:
păcatul nu este imputat când nu este lege. Romani 5:13
Iar eu odinioară eram viu fără lege; dar când a venit
porunca, păcatul a trăit din
nou iar eu am murit. Romani 7:9
Aceasta este o veste bună pentru păcătos. La fel cum
Dumnezeu nu-i va socoti unui bebeluș păcatul, tot așa
Dumnezeu nu-i va socoti păcatul celui care și-a pus
credința în Cristos pentru a fi salvat. Amândoi ne bucurăm
de o poziție în fața lui Dumnezeu care nu este bazată pe
dosarul nostru ci pe dosarul lui Isus Cristos. Pavel afirmă
clar că dorește să fie găsit la judecată cu dreptatea lui Isus
Cristos imputată și nu cu propriul dosar de fapte bune.
Da, în adevăr, şi socotesc toate lucrurile pierdere, din cauza
măreţiei cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, pentru
care am suferit pierderea a toate şi le socotesc
a fi gunoi, ca să câştig pe Cristos, Şi să fiu găsit în el, nu
având propria mea dreptate, care este din lege, ci aceea
care este prin credinţa lui Cristos, dreptatea care este din
Dumnezeu prin credinţă
Filipeni 3:8-9
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Isaia a înțeles și a profețit despre nevoia aceasta în
viața fiecăruia dintre noi.
Mă voi bucura mult în DOMNUL, sufletul meu se va veseli în
Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat cu veşmintele salvării,
m-a acoperit cu roba dreptăţii
Isaia 61:10
Orice persoană în toate mințile ar vrea să schimbe
dosarul cu Isus Cristos. Ceea ce îi reține pe mulți din a face
aceasta este propria mândrie. Ei sunt mândri de propriul
dosar. Ei nu se socotesc păcătoși vinovați. Ei cred că nu
sunt prea răi. Acest mod de gândire conduce la
condamnare eternă. Domnul Isus Cristos ne-a poruncit să
căutăm dreptatea Lui și nu dreptatea noastră. Aceasta ar
trebui să fie prima noastră dorință.
Dar căutaţi întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui;
Matei 6:33
Fă acest lucru înțelept și pleacă-te pe genunchi chiar
acum și strigă către Domnul Isus Cristos și cere-i dreptatea
Lui recunoscând că tu nu ești drept. Rezultatul va fi că
Dumnezeu îți va imputa ceea ce nu meriți și El nu-ți va ține
dosarul împotrivă-ți la judecată. Toate acestea datorită
morții, îngropării și învierii lui Isus Cristos Domnul nostru.
Mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul Lui nemaipomenit!
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SFINȚIREA
(A face curat)
Sfințirea este “actul de a face sfânt; actul consacrării
sau a punerii deoparte pentru un scop sacru; a curăța de
corupție; a purifica de păcat” (Dicționarul Webster din
1828 ). Acest cuvânt Biblic apare de 110 ori în Vechiul
Testament și de 31 de ori în Noul Testament. Sanctus (din
Latină) înseamnă sfânt. Dumnezeu face pe o persoană
păcătoasă, să devină sfântă prin punerea ei deoparte de la
păcătoșenie.
Un păcătos (acesta ești tu!) poate fi sfințit de
Dumnezeul Atotputernic. Aceasta e necesar pentru a obține
salvarea lui minunată.
Isus Cristos este baza Sfințirii, la fel cum El este baza
Justificării, Imputării, Răscumpărării, Regenerării și a
Împăcării. Acestea adevăruri ar trebui să devină personale
cititorului. Salvarea este de la Domnul (Iona 2:9) și nu de la
tine!
Dar datorită lui sunteţi voi în Cristos Isus, care este făcut de
la Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi dreptate şi sfinţire şi
răscumpărare I Corinteni1:30
Ofranda unică a lui Isus pe cruce este cea care îi
permite lui Dumnezeu să ne sfințească. Acest lucru s-a
făcut o singură dată. Sacrificiul Lui nu mai poate fi repetat.
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De aceea şi Isus, ca să sfinţească pe oameni cu propriul lui
sânge, a suferit în afara porţii... Evrei 13:12
… prin care suntem sfinţiţi prin oferirea trupului lui Isus
Cristos o dată pentru totdeauna. Evrei 10:10
celor ce sunt sfinţiţi prin Dumnezeu Tatăl şi păstrați în
Isus Cristos
Iuda 1
Dacă vei veni la Isus Cristos și îți vei pune credința
numai în sacrificiul Său pentru stricăciunea ta, atunci
Dumnezeu promite să te sfințească pentru totdeauna. N-ai
nevoie să fii resalvat de fiecare dată când păcătuiești
pentru că Dumnezeu te-a sfințit pentru totdeauna prin
meritele lui Isus Cristos. Din punct de vedere doctrinar,
sfințenia ta este asigurată înaintea lui Dumnezeu datorită
promisiunii Lui de a te sfinți ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA.
Modul în care îți trăiești viața după salvare nu poate
schimba sfințirea ta înaintea lui Dumnezeu Tatăl prin Isus
Cristos.
Fiindcă printr-o singură ofrandă el a desăvârşit pentru
totdeauna pe cei sfinţiţi
Evrei 10:14
Dumnezeu sfințește pe toți cei salvați prin Duhul Sfânt.
Nu poți vedea acest lucru. Se întâmplă în interior prin
Duhul lui Dumnezeu.
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Salvare prin sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului
II Tesaloniceni 2:13
sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropirea cu sângele lui
Isus Cristos;
I Petru 1:2
Când mă va sfinți Dumnezeu? Cum se poate întâmpla
aceasta în viața mea? - probabil că te întrebi. Răspunsul la
aceste întrebări este dat în Biblie, mai jos. Dumnezeu
sfințește pe păcătoși atunci când își pun credința în Isus
Cristos, în momentul în care ei cheamă pe Domnul din
inimile lor și cu gurile lor. Aceasta rezultă în salvarea
personală, iertarea păcatelor și sfințirea păcătosului.
Să le deschizi ochii, să îi întorci de la întuneric la lumină şi
din puterea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească iertare
de păcate şi moştenire printre cei sfinţiţi prin credinţa
care este în mine
Fapte 26:18
Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în
Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, cu toţi cei ce cheamă în
fiecare loc numele lui Isus Cristos, Domnul nostru,
Domn deopotrivă al lor şi al nostru
I Corinteni 1:2
Ce gând minunat este faptul că deși noi am trăit în
multe feluri care nu-i plăceau lui Dumnezeu și am făcut
nenumărate lucruri rele împotriva legii lui Dumnezeu,
Domnul ne schimbă și ne sfințește. Noi care nu puteam fi
sfinți suntem făcuți sfinți prin salvarea Domnului. Nu mai
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suntem conectați cu păcatele noastre. Dumnezeu nu se mai
uită la noi ca la niște păcătoși ci ne privește ca pe niște
sfinți.
Nu ştiţi că aceia ce sunt nedrepţi nu vor moşteni împărăţia
lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici curvarii, nici idolatrii, nici
adulterii, nici cei ce se abuzează cu bărbaţi, nici sodomiţii,
Nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici defăimătorii, nici
jecmănitorii, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Şi
astfel eraţi unii dintre voi; dar sunteţi spălaţi, dar sunteţi
sfinţiţi, dar sunteţi declaraţi drepţi în numele Domnului Isus
şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
I Corinteni 6:9-11
Toată discuția acestui capitol are legătură cu sfințirea
care este instantanee în momentul salvării. Toate versetele
de mai sus au descris acest lucru. Oricum sunt mai multe
versete în Biblie ce vorbesc despre sfințirea practică.
Aceste versete discută despre cum poate un creștin (o
persoană salvată pe care Dumnezeu o sfințește) să-și
trăiască viața devenind în mod progresiv mai mult ca Isus.
Deși Dumnezeu ne sfințește pentru cer, noi ar trebui să
ne sfințim pe noi înșine pe pământ. Aceasta n-are nici o
legătură cu a merge sau nu în cer, ci are de a face cu a fi un
copil bun al lui Dumnezeu. Sfințirea nu este PENTRU
salvare, ci din contra, sfințirea este DUPĂ salvare. Citește
mai jos cum vrea Dumnezeu ca noi să trăim o viață pură,
separată de murdăria lumească și carnală. Aceasta se poate
întâmpla prin puterea cuvântului lui Dumnezeu și a
Duhului Sfânt ce lucrează în viața noastră zilnică.
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Fiindcă aceasta este voia lui Dumnezeu, adică sfinţirea
voastră, să vă abţineţi de la curvie; Fiecare dintre voi să ştie
cum să îşi stăpânească vasul în sfinţire şi onoare
I Tesaloniceni 4:3,4
Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; şi
întregul vostru duh şi suflet şi trup, să fie păstrate
ireproşabile până la venirea Domnului nostru Isus Cristos.
I Tesaloniceni 5:23
De aceea dacă cineva se curăţă pe sine însuşi de acestea, va
fi un vas pentru onoare, sfinţit şi folositor stăpânului şi
pregătit pentru fiecare lucrare bună
II Timotei 2:21
Sfinţeşte-i prin adevărul tău; cuvântul tău este adevăr
Ioan 17:17
Ca să o sfinţească şi să o cureţe cu spălarea apei prin cuvânt
Efeseni 5:26

Ești tu sfințit? Ți-a făcut Dumnezeu viața diferită de
stricăciunea acestei lumi? Ești tu înrobit și controlat de
trăirea murdară și păcătoasă? Nu vrei să fii făcut sfânt?
Vino la Isus Cristos prin credință să fii salvat astfel încât nu
doar să fii făcut sfânt și separat de judecata acestei lumi, ci
să poți începe și o viață pură și sfințită care să-I placă Celui
ce te-a creat.
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Pocăința
(Întoarcerea de la păcat spre Dumnezeu)
Acest ultim capitol tratează cu ceea ce de obicei
împiedică pe cei mai mulți oameni să fie salvați. Este
subiectul pocăinței. Înainte să definim ce este de fapt
pocăința, trebuie să știi că pentru a fi salvat trebuie să te
pocăiești. Isus, toți ucenicii lui și Pavel, au predicat faptul că
oamenii trebuie să se pocăiască, altfel cu siguranță vor pieri
în focul iadului.
Vă spun: Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
Luca 13:3
Vă spun: Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel
Luca 13:5
Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, aşa cum unii
consideră întârziere, ci este îndelung răbdător faţă de noi şi
nu doreşte ca cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
II Petru 3:9
pocăinţă pentru viaţă Fapte 11:18
Şi au plecat şi au predicat ca oamenii să se pocăiască
Marcu 6:12
Nu am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.
Luca 5:32
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De aceea pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca păcatele voastre
să fie şterse
Fapte 3:19
Pocăința este “părere de rău, durere pentru păcat;
durerea pe care o persoană o experimentează drept
consecință a propriei sale comportări; a-ți schimba mintea”
(Dicționarul Webster 1828). Pentru a fi salvat trebuie să-ți
pară rău pentru păcatul tău. Aceasta e parte a pocăinței.
Dacă nu-ți pare rău pentru păcatul tău cu siguranță nu
vrei ca Dumnezeu să ți-l ia. Pocăința este opusul iubirii
păcatului. Când te pocăiești devii îndurerat că ai încălcat
legile lui Dumnezeu și dorești ca Domnul să-ți ia acel păcat
pe care nu-l mai dorești. Pocăința nu este numai părere de
rău. Nu este doar părerea de rău că ai fost prins asupra
faptului sau pentru consecințele păcatului. Nu înseamnă
doar să îți pară rău pentru ceea ce ai făcut ci să-ți pară rău
și pentru ceea ce ești! Înseamnă să-ți pară rău până la
punctul în care îți schimbi mintea despre tine și păcatul
tău. Acum dorești salvarea și nu păcatul. Îl vrei pe Isus în
locul lipsei evalviei.
v-aţi întristat până la pocăință; fiindcă v-ați întristat
conform evlaviei,
II Corinteni 7:9
Fiindcă întristarea evlavioasă lucrează pocăință până la
salvare irevocabilă; dar întristarea lumii lucrează moarte
II Corinteni 7:10
Căci îmi voi vesti nelegiuirea; îmi va părea rău pentru
păcatul meu..
Psalmii 38:18
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De aceea mă detest şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.
Iov 42:6
Cei mai mulți oameni își iubesc păcatul și nu ajung
niciodată în punctul vinovăției și a părerii de rău pentru
păcătoșenia lor într-atât încât să dorească îndepărtare
păcatului din viețile lor. Aceștia nu văd că bunătatea lui
Dumnezeu ar trebui să îi determine să dorească să se
pocăiască. Dragostea și grija lui Dumnezeu pentru noi ar
trebui să ne determine să ne pară rău că L-am rănit pe El și
ar trebui să ne facă să ne schimbăm mintea cu privire la
păcat. Păcatul nu a fost bun cu tine. Te-a condamnat, te-a
făcut nefericit și te-a lăsat gol pe dinăuntru.
...bunătatea lui Dumnezeu te conduce la pocăinţă...
Romani 2:4
Pocăința nu este ceva făcut în exterior. Este o atitudine
interioară la fel ca și credința. Observați în Biblie cum
credința și pocăința sunt menționate împreună. Aceste
două atitudini interioare îți aduc salvarea lui Dumnezeu în
viața ta.
Adeverind deopotrivă iudeilor şi grecilor, pocăinţă faţă de
Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Isus Cristos
Fapte 20:21
De aceea, lăsând cele începătoare ale doctrinei lui Cristos, să
mergem înainte spre desăvârşire, fără să mai punem din nou
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temelia pocăinţei de la faptele moarte şi a credinţei spre
Dumnezeu
Evrei 6:1
Şi, spunând: Timpul este împlinit şi împărăţia lui Dumnezeu
este aproape: pocăiţi-vă şi credeţi evanghelia. Marcu 1:15
Pocăința și credința se petrec în același moment. Când
te pocăiești îți schimbi mintea cu privire la păcat și alegi săL primești pe Isus. Pocăința și credința în momentul
salvării sunt ca și când te întorci din drum. Nu poți să te
întorci spre ceva (aceasta e credința în Isus) fără să te
întorci DE LA altceva (adică păcatul tău). O mișcare de
întoarcere este o ilustrație clară a pocăinței și credinței. Nu
este un proces ci mai degrabă o alegere în viață. Acestă
alegere rezultă în salvare.

Fiindcă ei înşişi au vestit despre noi ce fel de intrare am avut
la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, pentru a
servi Dumnezeului viu şi adevărat,
I Tesaloniceni 1:9
Niciodată nu vei fi salvat dacă nu te pocăiești. Este o
poruncă de la Dumnezeu. Poți spune că ai încercat să ții
poruncile lui Dumnezeu dar ai ascultat tu poruncile
Dumnezeului Atotputernic care îți spune să te pocăiești?
Şi Dumnezeu a trecut cu vederea aceste timpuri de
ignoranţă; dar acum, porunceşte tuturor oamenilor de
pretutindeni, să se pocăiască Fapte 17:30
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Dacă un păcătos se va pocăi, Dumnezeu îl va salva pe
păcătosul acela și va fi bucurie în cer cât și în inima
individului care tocmai a primit salvarea!
Vă spun că tot aşa va fi bucurie în cer pentru un singur
păcătos care se pocăieşte
Luca 15:7
Şi sufletul meu se va veseli în DOMNUL, se va bucura în
salvarea lui
Psalmii 35:9
Dacă îți pare rău pentru păcătoșenia ta până în punctul
în care vrei să-I dai păcatul tău lui Isus și prin credință să
primești salvarea Lui, atunci tot ce trebuie să faci este să
chemi numele Domnului din inima ta. Aceasta este pocăința
și credința.
Aşadar, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus şi vei
crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, vei fi
salvat. Căci cu inima omul crede pentru dreptate; şi cu gura
mărturisirea este făcută pentru salvare... Fiindcă oricine va
chema numele Domnului va fi salvat. Romani 10:9,10,13
Dacă până acum niciodată nu ai făcut aceasta, de ce nu
strigi cu voce tare din inima ta către Domnul cu vocea și să
recunoști că ești un păcătos vinovat. Spune-I că vrei ca El
să-ți ia păcatul pe baza morții, îngropării și învierii lui Isus
Cristos. Prin credință, primește salvarea chiar acum!
Salvarea lui Dumnezeu este așa de simplă. Dumnezeu
îți vede inima și El poate auzi rugăciunea ta. El așteaptă ca
să te pocăiești și să strigi către El prin credință. Dacă faci
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asta în mod sincer, El te va justifica. El te va sfinți. El îți va
da dreptatea lui Cristos. El te va răscumpăra. El îți va da
viață. El te va reconcilia cu El însuși. El te va SALVA.
Nu vrei să fii SALVAT? Nu vrei să strigi către El prin
credință și să îi ceri să te SALVEZE chiar acum? Dacă
niciodată nu ai făcut asta, atunci Dumnezeu te va ajuta să o
faci. Amin.
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