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Ce trebuie sã fac ca
sã fiu mântuit?
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Extras dintr-o predicã de
evanghelizare

„Atunci temnicerul
a cerut o luminã, a
sãrit înãuntru, ºi,
tremurând de fricã,
s-a aruncat la
picioarele lui Pavel
ºi ale lui Sila;
i-a scos afarã,
ºi le-a zis:
«Domnilor, ce
trebuie sã fac ca
sã fiu mântuit?»
Pavel ºi Sila i-au
rãspuns: «Crede în
Domnul Isus, ºi vei
fi mântuit
tu ºi casa ta.»”
Fapte 16.29-31
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º dori sã dau un rãspuns la întrebarea:
„Domnilor, ce trebuie sã fac ca sã fiu mântuit?”.
Este o întrebare care s-a mai pus
în Biblie, nu numai temnicerul a
pus-o, s-a pus ºi în ziua Cincizecimii: „Fraþilor, ce sã facem?”.
Ce sã facã – desigur, se subînþelegea –, ca sã fie mântuiþi: sã se
pocãiascã, sã se boteze ºi apoi sã
primeascã darul Sfântului Duh,
aºa cum li s-a spus atunci.
A venit un tânãr bogat la
Domnul Isus Hristos ºi L-a întrebat: „Învãþãtorule, ce trebuie sã
fac ca sã ajung la viaþa veºnicã?”.
Domnul l-a trimis la lege, ºi el a
spus cã a împlinit legea. Când i-a
spus sã împlineascã ce era esenþial
în lege, tânãrul s-a retras, a dat
înapoi.
Apoi a venit un învãþãtor al
legii ºi a pus aceeaºi întrebare:
„Ce trebuie sã fac ca sã moºtenesc
viaþa veºnicã?” Domnul a cãutat
sã-i îndrepte privirea de la lege
spre har. Poate ºi tu îþi pui, în
aceastã clipã, aceeaºi întrebare. ªi
dacã te frãmântã aceastã întrebare, în timp ce-þi spun ce sã faci ca
sã fii mântuit, îþi poþi da seama
dacã stai cum trebuie înaintea lui
Dumnezeu sau nu, îþi dai seama
dacã eºti sau nu mântuit.
Apoi, poþi afla ce sã faci ca
sã fii cu adevãrat mântuit. Noi
nu dorim sã avem numai impresia cã suntem mântuiþi sau salvaþi.
Am vãzut asemenea oameni, care
n-au experimentat naºterea din
nou, de aceea viaþa lor nu s-a
schimbat deloc.
În textul nostru avem un om
care se mântuieºte, care se
împacã în mod real cu Dumnezeu
într-o noapte. În acea noapte ºi-a
schimbat viaþa, a primit botezul,

ºi, spune Cuvântul lui Dumnezeu
cã, împreunã cu toatã casa lui,
s-a bucurat cã a crezut în Dumnezeu ºi a fost mântuit. Acum poþi
ºi tu sã fii mântuit. Ce frumoasã
este mântuirea! Ea se poate primi
chiar în timp ce se propovãduieºte
despre ea. Apostolii au zis:
„Crede în Domnul Isus Hristos,
ºi vei fi mântuit, dar nu numai tu,
ºi casa ta se va mântui”. ªi a
crezut ºi pentru casa lui. I-a adus
acasã pe apostoli ºi toþi cei din
casa lui au crezut în Dumnezeu.
Ce minunat! Dumnezeu,
când vrea sã binecuvânteze ºi sã
mântuiascã pe cineva, îl poate
mântui atât pe el cât ºi pe cei din
casa lui. Pavel ºi Sila cum au
ajuns în casa temnicerului, au fãcut ceea ce au fãcut ºi în închisoare, au predicat Cuvântul ºi, din
noaptea aceea, toþi au crezut în
Dumnezeu. Ce orã era? Când s-a
cutremurat temniþa, era miezul
nopþii, deci dupã miezul nopþii
s-au dus acasã. În noaptea aceea
s-a predat toatã casa. Au fost
botezaþi, apoi li s-a dat o masã ºi
s-au bucurat cu toatã casa,
fiindcã au crezut în Dumnezeu.
Ce trebuie sã fac ca sã fiu
mântuit – este întrebarea la care
am dori sã dãm un rãspuns. Din
textul acesta reiese foarte clar:

ca sã fii mântuit, este
necesar sã fii eliberat,
sã fii un om liber.
Pentru ca Dumnezeu sã
elibereze pe alþii prin tine, trebuie
sã fii liber. Doi oameni liberi au
eliberat o puºcãrie întreagã de
oameni, au eliberat de pãcat ºi
fãrãdelege pânã ºi pe cel care i-a
închis, pe el ºi pe casa lui. Ce
frumos!
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PRIMII CREDINCIOªI
DIN EUROPA
Cuvântul lui Dumnezeu
spune cã Pavel ºi Sila au ajuns
printr-o descoperire dumnezeiascã în Europa. Ajunºi în prima
cetate a macedonenilor, în Filipi,
îºi cautã un loc de rugãciune. Pe
malul unei ape se gãseau mai
multe femei ºi Pavel le predica din
Cuvântul lui Dumnezeu. Una
dintre ele, Lidia, ºi-a deschis
inima ºi l-a primit pe Hristos. Era
prima europeanã care a primit
Cuvântul lui Dumnezeu. Aºa a
pãtruns Evanghelia în Europa.
Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu
spune cã ei mergeau la un loc de
rugãciune. Erau niºte oameni
extraordinari, cu o credinþã mare
ºi cu o maturitate spiritualã de
invidiat. Diavolul nu i-a mai putut
prinde cu nimic, cãci trãiau ca
niºte oameni liberi. Ne mirãm cã
Dumnezeu a trezit Imperiul Roman ºi Europa prin ei. Nu ar trebui
sã ne mirãm. Dacã vrem treziri spirituale, avem nevoie de oameni
liberi care sã vesteascã Evanghelia. Dacã vreþi trezire spiritualã, zicea un mare evanghelist,
daþi-mi doi predicatori, doi tineri
care sã urascã pãcatul ºi sã-L
iubeascã pe Dumnezeu, ºi cu ei
voi cuceri pãmântul. Au fost doi,
Pavel ºi Sila, care au fãcut lucrãri
minunate acolo, în Filipi. Au stat
ºi au continuat serviciul divin de
la ora de rugãciune pe malul
râului. Când au fost luaþi ºi aruncaþi în temniþã au spus: nu-i
nimic, acum chiar dacã nu mai
sunt surorile cu noi, chiar dacã
nu mai este Lidia, suntem noi doi
ºi vom continua sã ne rugãm ºi

sã cântãm, pentru cã avem un loc
frumos de evanghelizare. Aici, în
temniþã, sunt bãrbaþi, iar pânã
acum am predicat numai la
femei, deci vom continua evanghelizarea.
Bãiatul fratelui Mihalaº ne
povestea cã el a fost inginer zootehnist ºi a avut probleme, din
cauza credinþei, la Institutul agronomic. Când a ajuns în anul 4,
toatã lumea ºtia cã mergea sã
predice. Era pe vremea lui
Ceauºescu. Cei de la Institut au
zis cã îi vor da o repartiþie specialã
într-un sat ºi îl vor trimite la un
C.A.P. din judeþul Mehedinþi. I-au
mai zis cã în acel sat nu va avea
nici bisericã, nici fraþi, nici surori,
nici tineri. Dar, când l-au vãzut
cã se bucurã, l-au întrebat: „Ce-i

Taina mântuirii lucreazã numai în
cei ce vor, nu æi în cei care rãmân
sub stãpânirea care îi înrobeæte.
Maxim Mãrturisitorul

cu tine?” Aºteptau altã reacþie,
inversã. „Acolo nu-i nimeni
pocãit, de aceea te trimitem pe
tine.” Nu-i nimic, a spus el, mã
duc eu ºi am sã fac o bisericã
acolo. S-au supãrat ºefii rãu de
tot. Nici aºa n-a fost bine.

DUMNEZEU ARE CHEIE
PENTRU ORICE LACÃT
Dumnezeu lucreazã atunci
când noi Îl ascultãm. Cât timp
Pavel ºi Sila au fost închiºi,
temnicerul n-a fost interesat de
cântãrile lor, nici de mesajul lor,
de aceea a ºi dormit. N-a fost
interesat nici de rugãciunile lor,
dar iatã cã a intervenit Dumnezeu
ºi l-a trezit. Cutremurul a deschis
uºile temniþei, dar cum s-au desfãcut lacãtele de la mâini? Vã
îndemn sã nu vã speriaþi cã sunteþi legaþi de anumite lucruri
despre care aþi crezut cã nu vã
veþi putea dezlega, cãci Dumnezeu are cheie pentru fiecare
legãturã ºi El poate sã facã minunea
(continuare în pag. 6)
Cuvântul Adevãrului

5

