
2 Petru 1:8-10  
Eşti sigur de mântuirea ta? 

Introducere: 
• Toma a avut îndoielile lui cu privire la învierea lui Isus Hristos – rezolvate prin 

întâlnirea personală cu EL 
• Şi noi ne luptăm cu diferite îndoieli. Rezolvarea lor se petrece atunci când ne 

întâlnim cu Domnul pe paginile Scripturii, sub călăuzirea şi iluminarea Duhului Sfânt. 
• O indoiala des întâlnită este aceea legata de mântuirea noastră. Siguranţa mântuirii 

se clatină puternic în viaţa unora. De aceea, una din sarcinile pastorale trasate încă 
din timpurile Noului Testament, a fost aceea de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă 
adevărul despre starea lor spirituală. 

• Creştinii, cu privire la mântuirea lor, trebuie să experimenteze constant cele scrise în 
Isaia 32:17: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea 
pe vecie” 

• Privitor la acest subiect – siguranţa mântuirii – este bine de ştiut că sunt două 
extreme între care cel rău încearcă să-i „plimbe” pe mulţi: 

o Cei care au o siguranţă falsă. 
 Matei 7:21 (Le voi spune: "Duceți-vă de la Mine, niciodată nu v-am 

cunoscut”) 
 De aceea necesitatea evaluării personale (2 Cor 13:5) 

o Cei care cred că nu poţi avea siguranţa mântuirii în viaţa aceasta. 
 Ei cred că mântuirea este rezultatul unui efort comun – Dumnezeu şi 

omul.  
 Dar Efeseni 2:8-9 spune că mântuirea este prin har, prin credinţă. 

 
De ce unii nu au această siguranţă a mântuirii? 
 

1. Se focalizează pe sfinţenia lui Dumnezeu într-un mod nepotrivit – secvenţial, nu în 
ansamblu şi în armonie cu felul în care Dumnezeu se prezintă pe Sine. (Exod 34:6-7 
este un exemplu de proporţionare corectă a unor atribute ale lui Dumnezeu) 
 

2. Nu pot accepta iertarea 
a. Se simt prea murdari. Nu numai sentimentele, ci şi conştiinţa lor nu acceptă 

iertarea  
b. Soluţia: să ştii cum operează sângele lui Hristos 

 
3. Nu înțeleg Evanghelia și planul de mântuire.  

a. Nu înțeleg, de exemplu, suficiența deplină a morţii lui Hristos pentru păcat.  
b. Nu înțeleg gradul de har, gradul de milă, gradul de iertare de care se bucură  
c. Nu înțeleg cum dreptatea lui Dumnezeu este pe deplin și complet 

mulţumită în moartea lui Hristos.  
d. Nu putem avea niciodată siguranţă (element subiectiv) până când nu vom 

înțelege adevărul obiectiv al Evangheliei, faptele obiective ale Evangheliei. 
Un scriitor puritan a scris că "Cel care nu are siguranţa iubirii lui Dumnezeu vorbeste prea 
mult cu Satana. Cel care are siguranta iubirii lui Dumnezeu conversează cu Hristos. Aşa cum 

Duhul Sfânt dă mărturie pentru el că este un copil al lui Dumnezeu, tot așa, cine nu are 
siguranţă conversează cu Satana, și Satana, mincinosul, dă mărturie duhului omului că nu 
este un copil al lui Dumnezeu. Și nu este mizerabil acest lucru? Să ai aceste conversații cu 
Satana pentru a te modela şi a trăi în conformitate cu minciunile lui infernale? 
 
Dar, iată, ce înseamnă să stai de vorbă cu Domnul despre mântuirea ta: 
Isa 43:25  Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de 
păcatele tale. 
Isaia 61:10 „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci 
M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 
împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. 
 

4. Unii nu cunosc timpul exact al mântuirii lor (al naşterii lor din nou) 
Deşi este foarte bine să ştii momentul când te-ai întâlnit cu Domnul, nu asta este 
esenţial, ci întâlnirea însăşi 
 

5. Unii nu au siguranţa mântuirii pentru că încă văd şi simt firea păcătoasă la lucru în 
viaţa lor, iar ei se întreabă dacă mai au o natură nouă. 

 
Trebuie să înţelegem lucrurile în echilibru. Dacă vedem în noi dorința de a face ceea ce este 
drept, iubire de Dumnezeu, ură faţă de păcat, dorința de a asculta de EL, dorinţa după 
Cuvântul Lui, etc, înseamnă că avem o fire nouă, dumnezeiască, care se luptă cu firea.  
 
Ironside spune: "Acum, testați-vă în acest fel. Ai trăit o dată în păcat și ai iubit acest fel de 
viaţă? – Îți dorești acum eliberarea de ea? Ai avut odată încredere în sine și încredere în 
propria ta bunătate? – Te judeci acum ca un păcătos înaintea lui Dumnezeu? Ai căutat odată 
să te ascunzi de Dumnezeu și te-ai răzvrătit împotriva autorității Lui? – Te uiți acum la El, 
dorind să-L cunoşti și să Îl ai mai deplin?  
Dacă poţi spune sincer DA la aceste intrebari, înseamnă că te-ai pocăit. Atitudinea ta este cu 
totul diferită de cea care a fost odata. Tu mărturisești că ești un păcătos, în imposibilitatea de 
a-ţi curăța propriul suflet și ești dispus să fii salvat pe calea stabilită de Dumnezeu. Asta e 
pocăința. Și amintiți-vă, esenţa pocăinţei este faptul că te-ai întors de la tine însuţi la 
Dumnezeu, care te pune în locul în care harul Său se revarsă spre tine prin Isus Hristos. Strict 
vorbind, nici unul dintre noi nu s-a pocăit vreodată de ajuns. 
 

6. Unii nu au siguranţă, deoarece nu văd mâna lui Dumnezeu în toate încercările lor.  
 
Încheiere: 
 

Să stăm de vorbă continuu cu Dumnezeu despre mântuirea noastră, adâncindu-ne în 
Scripturi, rugându-ne pentru lumina înţelegerii, pentru a auzi şoapta Duhului Sfânt, şi să nu 
mai pierdem vremea stând de vorbă cu Satan despre lucrurile privitoare la mântuirea noastră 
(prin pârghiile lui: media, teologiile înşelătoare, şoapta lumii, sentimentele firii noastre, etc) 
 

Este, de fapt, un aspect esenţial al silinţei de a uni cu credinţa, fapta, cu fapta, cunoştinţa. 


