ceară lui Cristos mântuirea, iar Domnul Isus să-i spună că nu-l poate primi
deoarece nu se numără printre cei aleşi de Tatăl.
Dimpotrivă, când încetăm să-L mai
judecăm pe Dumnezeu, păcătuind prin
punerea la îndoială a hotărârilor Sale, şi
cînd ne lăsăm mintea şi inima atinse de
Duhul Sfânt, cerându-I cu umilinţă iertarea şi înnoirea, Cristos îşi va deschide
braţele cu dragoste nemărginită, primindu-ne în Împărăţia Sa, ca pe oricare dintre aleşii Săi.
Alegerea suverană a Tatălui şi chemarea autentică pe care Cristos o face oamenilor, sunt adevăruri complementare
care nu ştirbesc nimic din planul lui
Dumnezeu şi realitatea că El alege.
Tu nu te grăbi să răstălmăceşti adevărurile adânci, tainice, care depăşesc capacitatea umană de a înţelege, ci crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt şi îndrăzneşte să vii la Cristos, bazându-te exclusiv pe caracterul şi promisiunile Sale,
iar când vei face pasul credinţei, descoperirea uimitoare va fi că dacă vii la El,
nu vei fi izgonit afară.
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şi perfect.
Înainte de toate, acest adevăr se crede,
nu în baza logicii umane limitate şi înşelătoare, ci, aşa cum se cred toate adevărurile esenţiale rostite de Dumnezeu,
în virtutea caracterului Său şi a faptului
că în El nu există absolut nicio greşeală
sau urmă de eroare.
Chiar adevărul rostit de Cristos în acest pasaj este urmat imediat de afirmaţia care dovedeşte că alegerea Tatălui
nu este absurdă şi nedreaptă, ci încurajatoare, dătătoare de speranţă şi îmbrăcată într-o nemărginită măsură de har.
Doctrina alegerii nu este o scuză pentru niciunul dintre noi ca să ne ascundem după argumentaţia jenantă că
Dumnezeu nu ne-a ales şi deci nici nu
are rost să venim la El.
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, odată
ce a murit pe cruce pentru păcatele noastre, asigurând astfel baza ispăşirii şi potolind mânia sfântă şi justificată a Tatălui, nu numai că ne cheamă la El în
vederea iertării, mântuirii şi binecuvântării cu darul vieţii veşnice, ci, în acelaşi
timp, ne face tuturor promisiunea fermă
că niciunul dintre cei care ascultă chemarea Lui, nu va fi izgonit afară. Adică,
nu poate exista o situaţie în care vreun
om păcătos să bată la uşa harului, să-i

pastor Daniel Chereji

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efeseni 2:8-9)
Biserica Creştină Baptistă
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Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
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ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.
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ÎNDRĂZNEŞTE
SĂ VII!
Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine;
şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni
afară:
(Ioan 6:37)
Doctrina alegerii îi sperie pe mulţi oameni, mai cu seamă pe cei suficient de
mândri să accepte că viaţa, viitorul şi
alegerile noastre sunt controlate în ultimă instanţă de Dumnezeu.
Desigur, cu o minte nerăscumpărată şi

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de
slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi
neprihăniţi, fără plată, prin harul
Său, prin răscumpărarea care este
în Hristos Isus.
(Romani 3:23-24)
care nu a experimentat lucrarea de înnoire făcută de Duhul Sfânt, este greu de
acceptat adevărul că Dumnezeu alege în
mod suveran oameni pe care să-i mântuiască. Adică, cum să fim de acord cu
realitatea umilitoare că însemnăm ceva
în ochii lui Dumnezeu, nu în baza faptelor personale, ci numai datorită milei Sale? Dar faptul că Dumnezeu alege, nu
este un adevăr relativ, care să depindă de
părerile noastre, ci este afirmaţia nestrămutată şi clară rostită în Cuvântul lui
Dumnezeu.
Motivaţia principală a celor care contestă doctrina alegerii constă într-un exces aparent al spiritului omenesc de
dreptate care nu face decât să ofenseze
persoana perfectă şi caracterul desăvârşit al Dumnezeului atotputernic.
În accepţiunea lor, dacă aşa stau lucrurile, Dumnezeu ar comite o nedreptate,
alegând în mod arbitrar oamenii pe care
vrea El, fără să le acorde o şansă tuturor.
Vai, câtă lipsă de chibzuinţă, ce îndrăzneală nebună, câtă nepoliteţe impardonabilă, ţărâna să judece Creatorul,
muritorii să pună la îndoială dreptatea Dumnezeului sfânt Continuare pag. 2
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