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Obstacole în credinţa noastră (2) 

Cine e sfânt ...nu face greşeli! 
Textul de bază: Luca 18:9-14 

 

Câteva gânduri de întroducere 
 
• Există unii între noi care susţin: „Cine e sfânt nu face greşeli” sau şi mai 

provocant: “Cine susţine că e sfânt nu are voie să facă greşeli”. 
Leviticul 19:1-2 
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte întregei adunări a copiilor lui 
Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul 
vostru. 

• Apostolul Pavel complectează 
1 Petru 1:15 
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea 
voastră. 

• Şi Isus spune 
Matei 5:48 
Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. 

• Oare mai există o şi mai mare exagerare? Ca Tatăl în cer? 
• Pentru mine personal pretenţia aceasta este nerezolvabilă 
• Asta ar înseamna să nu trebuie să iei Biblia în serios 
• Ce ar fi dacă am zice: Cine e sfânt … în cele mai multe cazuri nu face greşeli“ 
• Toate încercările de felul acesta sunt nepotrivite şi prea superficiale, dacă vrem 

să descriem, ce vrea să ne spună Cuvântul lui Dumnezeu 
• Cel mai bun exemplu ne dau ucenicii lui Isus. 
• Au fost ei credincioşi? Fără greşeli? Un Petru, un Pavel? 

Galateni 2,14 
Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus 
lui Chifa în faţa tuturor: ,,Dacă tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi 
nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?” 

• Şi cum a fost cu cearta între Pavel şi Barnaba, la care rezulta despărţirea 
• Mai este valabil ceeace scrie Iacov? 

Iacov 2.10 
Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face 
vinovat de toate. 
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O credinţă după lege produce făţarnici şi dă greş 

 
Dar atenţie: şi credinţa nou-testamentală cunoaşte astfel de legi 
• Reguli de bună purtare în societate: să nu furi, să nu minţi şi altele. 
• Dar nu de ele e vorba. Ele ar trebui să fie logice pentru noi toţi 
• E vorba de unul, care vrea să trăiască în aceleaşi legi ca şi înainte de 

întoarcerea lui la Isus 
• Dacă ar susţine: Nu m-am rugat pâna acuma, de ce să mă rog de acum înainte? 
• Isus spune tânărului bogat 

Ioan 3:3 
Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu 
se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 

• Şi Apostolul Pavel subliniază 
2 Corinteni 5:17 
Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 

 

Prin pocăinţă intrii într-o lume nouă, pentru tine necunoscută 
• Şi toţi care au găsit pe Isus ca Salvator o să caute şi un loc unde se adună 

biserica  
• Şi aceste biserici diferă în prezentarea lor foarte mult 
• Unele pretind o anumită comportare sau prezentare, începând dela „Femeile 

numai în fustă, bărbaţii numai cu barbă, fără televizor acasă, jetfă exactă a 
zecela parte din venit şi multe altele 

• Dar lucrurile acestea nu sunt noi. 
Coloseni 2:20-23 
Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de învăţăturile începătoare ale 
lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca 
acestea: ,,Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!” Toate aceste lucruri, 
cari pier odată cu întrebuinţarea lor, şi sunt întemeiate pe porunci şi 
învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o 
închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de nici un 
preţ împotriva gâdilării firii pământeşti. 

• Dacă practicăm în bisericile noastre astfel de pretenţii, poate că arată bine faţă 
de cei din jur, dar biserica devine mai severă, mai aspră şi foarte sensibilă 
pentru atacurile satanei.  

Matei 23:27-28 
Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi sunteţi ca 
mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru 
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sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, 
pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinlăuntru sunteţi plini 
de făţărnicie şi de fărădelege. 

• Cum a fost în timpul Domnului nostru Isus Cristos? 
• Credinţa practicată în templu a produs farisei, care erau îngâmfaţi în credinţă 
• Şi vameşul, care recunoaştea neputinţa lui, se retrăgea într-un colţ 
• Oferta Domnului nostru Isus Cristos e clară şi uşor de înţeles: 

Matei 11:28-30 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu 
este bun, şi sarcina Mea este uşoară. 
 

O credinţă bazată pe Isus Cristos aduce libertate şi 

vindecare 

 
• Credinţa în Isus Cristos nu se bazează pe sute de legi 

1 Ioan 5:3 
Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui 
nu sunt grele; 
Romani 10:4 
Căci Cristos este sfârşitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată 
căpăta neprihănirea. 

• Noi nu putem cumpăra sau pretinde salvarea noastră prin Isus Cristos  
Romani 3:24 
  Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea, care este în Cristos Isus. 

• Prioritatea unui copil a Domnului nostru Isus Cristos  nu este ţinera legilor în 
vigoare, ci o nouă perspectivă în viaţa lui de toate zilele sub conducerea Lui 

Galateni 4:31 
De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. 
Cristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 

• Şi pentru aceasta ne-a înzestrat Domnul cu o putere divină 
Romani 8:14-15 
Căci toţi ceice sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi 
primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!`` 

• Dacă am primit această prioritate de a-i putea spune Creatorului nostru “Tată”, 
atunci avem şi dreptul să fim plini de entuziasm. 
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• Într-o astfel de situaţie putem avea o mai strânsă legătură de dragoste cu 
Domnul nostru – şi dacă avem un televizor în casă faţă de altul, care nu posedă 
televizor. 

 
Noi avem sarcina să propovăduim dragostea lui Isus mai departe 

1 Ioan 3:1 
Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El. 

• Apostolul Pavel avertizează biserica din Corint ca să nu cada în greşeala unor 
noi pocăiţi, care în entuziasmul lor au stabilit reguli noi de comportare şi de 
atitudine. 

1 Corinteni 4:5 
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care 
va scoate la lumină lucrurile ascunse în întunerec, şi va descoperi 
gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda dela Dumnezeu. 

• Dar pe altă parte avertizează apostolul Pavel biserica dar şi membrii ei să nu 
lase singur pe cei care au nevoie de un ajutor 

Galateni 6.2 
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Cristos. 

• De a trăi într-o credinţă vie necesită o dragoste frăţească în biserica locală 
Galateni 5:13 
Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie 
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în 
dragoste. 
 

Prin dragostea lui Dumnezeu putem spune, că greşelile produse de 

noi sunt în mila Lui iertate pe Crucea de la Golgota 

 
Filipeni 2:12-13 
Astfel dar, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi 
până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt 
eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi 
înfăptuirea. 
 
                                                Amin 


