
Perseverenta Sfintilor din Scripturi  

Raspuns sorei Oana cu privire la o viata personala de sfintenie 

Introducere: 

Este necesar sa integrez in raspunsul acesta intrebarea sorei Oana.  

Oana 
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frate Paul Dan, m-as bucura sa-mi raspundeti la doua intrebari:se poate trai aceasta viata 

avand biruinta asupra pacatului? Dumneavoastra aveti o viata de biruinta asupra pacatului, 

cunoscand atat de bine scriptura? va multumesc,mult har si pace. 

Intrebarea sorei Oana este correcta, deoarece felul cum a conceput ideea arata ca dansa are o 

baza biblica. De ce spun asta? Ereticul Zac Poonen care strecoara pe furis ereziile nimicitoare 

ale perfectionistilor norvegieni, pune inaintea bisericilor un model nebiblic chemand pe oameni 

la perfectiune si mai mult, negand perfectiunea umana a lui Cristos. Asemenea gigantica erezie 

este cu atat mai mare cu cat credinciosii sunt chemati la perfectiune dar mantuitorul lor, din 

perspectiva lui Poonen, este imperfect! Aceasta este perversiunea teologica caruia multi dintre 

romanii insuficient documentati teologic si biblic au cazut victima acestui inselator.   

Marturie personala: 

Sora Oana intreaba Dumneavoastra aveti o viata de biruinta asupra pacatului...?  

Intrebarea sorei este foarte directa si foarte rar adresata lucratorilor Evangheliei. Raspunsul 

meu este ca prin harul Domnului am o viata de biruinta asupra pacatului. Nu este cel mai bun 

lucru de facut dar e necesar, in a vorbi foarte concret ce inseamna in viata mea personala 

biruinta asupra pacatului. Nu putem face o lista exhaustiva de pacate dar pot depune marturie 

ca datorita lucrarii lui Cristos in viata mea, nu am preocupari materialiste, nu ma atrag si nu ma 

intereseaza bauturile alcoolice, nu m-am uitat la reviste sexy sau porno sau la filme de natura 

aceasta de cand m-am intors la Dumnezeu in 1976.  

 

Nu imi pierd vremea cu aspectele culturii contemporane, care este mortala, ci mai degraba o 

combat. Sunt domenii in care in viata personala Dumnezeu lucreaza o sfintire progresiva. 

Cuvantul vorbeste de faptul ca pacatul sa numai fie stapan in viata noastra, nu sa fie complet 

absent. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de 

poftele lui (Romani 6:12). Spun si eu ca apostolul Pavel si ca orice credincios autentic, Căci n'aş 

îndrăzni să pomenesc nici un lucru, pe care să nu -l fi făcut Hristos prin mine (Romani 15:18 a).  



In acelasi timp, mie groaza de pacat si fug de orice se pare rau. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă 

tare de bine (Romani 12:9b). Feriţi-vă de orice se pare rău (1 Tes. 5:22). Insa toate aceste 

atitudini sunt ancorate intr-o preocupare atenta cu Cuvantul, si dublata de o viata de rugaciune.  

Nu exista sfintenie fara smerenie si incercare. Dumnezeu m-a trecut prin diferite incercari si 

suferinte pe o perioada destul de lunga (si inca ne trece) care a avut ca efect apropierea de 

Domnul si departarea de pacat si lume.  

Inca un lucru esential. Sfintenia o lucreaza intreaga Sfanta Treime in noi. Cei care nu 

experimenteaza sfintenia de fapt se impotrivesc Duhului Sfant sau nu au nasterea din nou. 

Indemn pe cei care nu au citit articolul “Fundamentul Sfinteniei” sa o faca.  

M-as bucura ca cititorii care experimenteaza o viata practica de sfintenie sa isi depuna 

marturiile la sectia de comentarii. Pe cele mai folositoare am sa le public ca un articol separat. 

Poonistii si carismaticii sa nu scrie ca nu ii voi publica. Daca vor incerca sa posteze un 

comentariu si nu marturisesc ca sunt Poonisti sau carismatici, se fac vinovati de minciuna.  

Perseverenta Sfintilor din Scripturi 

Omul perfect. Am sa punctez cateva virtuti ale sfintilor din Scriptura care ne vor fi de folos in 

viata noastra practica. Voi incepe cu Domnul Cristos. El este Dumnezeul-Om. Natura Lui umana 

este perfecta. Nu este la intamplare ca Pavel il numeste al doilea Adam, Omul ceresc. Omul 

dintîi este din pămînt, pămîntesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pămîntesc, aşa sînt şi 

cei pămînteşti; cum este Cel ceresc, aşa sînt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui 

pămîntesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc. (1 Cor 15:47-49).  

Scriptura il numeste pe Domnul Cristos “Cel Sfant si Neprihanit”. Voi v'aţi lepădat de Cel Sfînt şi 

Neprihănit... (Fapte 3:14 a).  El este Mielul lui Dumnezeu, adica jertfa desavarsita fara cusur.  

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 

păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Cum poate blasfemiatorul de Zac Poonen sa se atinga de 

perfectiunea umana a Mantuitorului? Poonistii sunt partasi la acest pacat capital!  

Domnul Cristos a iubit neprihanirea si a urat neleguirea intru-n mod desavarsit. Sa ne amintim 

de lucrul acesta cand pacatul ni se pare atractiv. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea:  

de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decît 

pe tovarăşii Tăi. (Evrei 1:9).  

Ravna Lui pentru interesele imparatiei lui Dumnezeu a fost suprema. Ucenicii Lui şi-au adus 

aminte că este scris: Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine (Ioan 2:17). O de am lasa ca 

ravna lui Cristos sa ne insufleteasca din nou in ce priveste biserica Lui!  

http://ioan8.wordpress.com/2012/08/22/un-raspuns-cu-intarziere-cu-privire-la-sfintenie-fundamentul-sfinteniei/


Pavel, in epistola catre Evrei ne arata ca El este initiatorul si desavarsitorul credintei noastre, cat 

si a sfinteniei noastre. Şi noi, dar, fiindcă sîntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să 

dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă 

în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, 

adică la Isus (Evrei 12:1,2). Sa ne uitam tinta la Isus, nu la oameni, ne spune Cuvantul. El initiaza 

si desavarseste sfintenia noastra. Toti sfintii Scripturii incepand cu Abel isi datoreaza 

performanta doar lui Cristos.  

Consecventa 

Enoh, sfantul consecvent , si “sfintii” de duminica. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat 

cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase 

zeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat 

Dumnezeu (Geneza 5:23,24). Enoh nu avea Scriptura, biserica, sau credinciosi. Totusi Enoh a 

umblat cu Dumnezeu 300 de ani intr-o societate infestata de mentalitata lui Cain si care urma 

sa fie eradicata prin potop. Constanta lui Enoh este uimitoare. Secretul este in lucrarea lui 

Dumnezeu in el. Astazi, majoritatea evanghelicilor nu se deosebesc de Ortodocsii pe care 

inainte ii criticau. Au ajuns si ei doar sfinti de Duminica. Evanghelicii de astazi sunt la zi cu moda 

indecenta, muzica rock, filmele, si aroganta vietii contemporane. Acesti sfinti de duminica vor 

ajunge in iad daca nu se pocaiesc.  

Credinta si sfintenie 

Avraam, sfantul pe care credinta il duce la 1600 de kiolmetrii de casa, iar “sfintii” de astazi 

care au o credinat fara fapte. Domnul zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din 

casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi -o voi arăta (Geneza 12:1). Care era tara unde Avraam 

ajungea prin credinta? Era Canaanul, o regiune necivilizata in raport cu cetatea Ur din 

Mesopotamia de unde plecase el. Este bine sa stim ca localitatea Ur din sudul Mesopotamiei 

unde s-a nascut si a locuit Avraam in tineretea lui, era la un alt grad de civilizatie. Casele erau 

facute din caramida, unele aveau cate un etaj, incalzire centrala, canalizare. Orasul avea 

biblioteca unde se aflau documente de business si literatura. Zigguratul inchinat zeitei “Luna” 

domina orasul. Avraam trece de la viata de oras la viata de cort, fara indoiala dupa ce petrece 

un timp in Haran, in nordul Mesopotamiei.  

De ce am dat toate aceste detalii? Pentru ca, a asculta chemarea lui Dumnezeu si a trece de la o 

viata mondena si idolatra la o viata de cort dar sfanta, cere un sacrificiu. Sfintenia iti cere sa 

renunti la multe lucruri din gloria lumii! Totusi Avraam nu a fost un neputincios si un anonim. 

Castiga razboiul impotriva unor domnitori ai vremii (imparatul Sodomei), il elibereaza pe Lot, 

nepotul lui, si este vizitat de Dumnezeu. Mai mult, el este omul prin care Dumnezeu pune 

bazele legamantului harului in care si evreii si neamurile gasesc mantuirea in samanta lui 

Avraam, care este Cristos.  



In contrast cu Avraam, multi “sfinti” de astazi au doar o forma de evlavie dar fara putere. 

Pentru ei biserica si Dumnezeu sunt doar niste accesorii care sa ii ajute in implinirea 

materialista pe care si-o doresc. Ei vor sa mearga de la cort la zgarie nori. Sunt adeptii 

evangheliei prosperitatii. Desigur ca acestia nu se vor intalni cu Avraam in eternitate.  

Puritate 

Iosif, sfantul care nu este invins de hormoni si nici de cultura imorala a Egiptului, dar “sfintii” 

de astazi infesteaza biserica cu cultura contemporana. Biblia nu da detalii prea multe despre 

indecenta si lascivitatea vietii publice egiptene. Cititorul roman trebuie sa isi aduca aminte ca 

Egiptul are o clima mediteraneana care merge in sud pana la clima sub tropicala desertica. In 

aceste conditii asa cum se poate vedea din frescele egiptene, femeile erau destul de sumar 

imbracate, iar pe de alta parte, excelau in sofisticare cosmetica. In acest context, Iosif era un 

adolescent departe de casa, vandut de fratii lui, si putea sa spuna ca trebuie sa se razbune si sa 

traisca dupa cum ii dictau simnturile cat si voga egipteana. In realitate Iosif ramane un exemplu 

de puritate peste milenii in conditii in care pana si nevasta lui Potifar l-a atacat cu un act de 

imoralitate. Cum aş putea să fac eu un rău atît de mare şi să păcătuiesc împotriva lui 

Dumnezeu? (Geneza 39:9 b) 

“Sfintii” de astazi isi permit libertati extravagante in relatiile baieti-fete. Vorbirea, postura, 

actiunile sunt dictate de hormoni. Cultura pop este religia lor. Unii dintre ei au ajuns agresivi, 

cerand  “drepturile lor” in biserica. Multi pastori se sperie de aceste amenintari si fac 

compromisuri ca sa nu “piarda tineretul”. Mai tarziu insa acest “tineret” distruge biserica.  

Renuntare 

Moise, sfantul care a renuntat la Egipt, implicit la pacat, iar “sfintii” de astazi renunta la 

standarde morale pentru a castiga recunoasterea lumii. Moise a învăţat toată înţelepciunea 

Egiptenilor, şi era puternic în cuvinte şi în fapte (Fapte 7:22). Prin credinţă Moise, cînd s'a făcut 

mare, n'a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul 

lui Dumnezeu decît să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos 

ca o mai mare bogăţie decît comorile Egiptului, pentrucă avea ochii pironiţi spre răsplătire  

(Evrei 11:24-26). In versetele de mai sus vedem ca Moise era un intelectual stralucit al vremii 

sale, dublat de o viata etica. El a facut o alegere pe care toti trebuie sa o facem, si anume o 

alegere intre placerile de o clipa a pacatului, si Cristos insusi. Persoana lui Cristos este atat de 

unica incat chiar dispretul suferit pentru Cristos e mai valoros decat placerea oferita de pacat. 

Renuntarea lui Moise la Egipt cu tot ce insemna el, este monumentala.   

Multi copii ai pocaitilor astazi sunt absolventi de universitati de renume. Nimic rau in asta. 

Numai ca o parte dintre ei, daca e sa folosesc o expresie arhaica romaneasca, nu le ajungi la nas 

nici cu prajina. Avem de a face cu o elita de intelectuali evanghelica care fie ca au studiat 

teologie, business, sau medicina, toti acestia daca nu discuti cu ei avand in mana iphone-ul si nu 



ai un limbaj technocrat tu nu existi pentru ei. De sigur iti vor zambi cu condescendenta si te vor 

concedia spunand ca au “un appointment/intalnire de business”. Printre ei sunt aceia care sunt 

gata sa faca orice compromis etic pentru a ajunge in varful piramidei, desigur nestiind ca dupa 

aia urmeaza panta piramidei cu consecintele de rigoare.  

Ucenicul sfant  

Iosua, ucenicul desavarsit care cucereste Canaanul, iar “sfintii” de astazi sunt cananiti in haine 

crestine. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul 

lui Moise: ,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul 

acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel (Iosua 1:1,2). Ce remarcabil ucenic a fost 

Iosua! Timpul uceniciei lui a durat o multime de ani. A fost cu Moise sus pe munte in prezenta 

lui Dumnezeu, a fost cu Moise jos in cort in prezenta lui Dumnezeu, si a fost delegat de Moise 

ca unul dintre cei 12 spioni in cercetarea tarii Canaanului. El si cu Caleb au fost singurii din 

generatia lor care au intrat in Canaan.  

De la inceputul cartii Iosua, vedem dedicarea lui fatza de Cuvantul scris. Iosua devine 

comandant suprem al ostilor lui Israel, dar ramane mai presus de orice loial Scripturii. Cartea 

aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce 

este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune 

(Iosua 1:8). Acest om modest dar extrem de competent conduce Israelul in cucerirea Canaanul 

in etape succesive, aplicand o diversitate de tactici pentru implinirea misiunii sale. La sfarsitul 

carierei sale, el ramane la fel de credincios. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi 

astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Rîu, sau 

dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cît despre mine, eu şi casa mea vom sluji 

Domnului (Iosua 24:15).  

 

“Sfintii” de astazi nu au trecut prin ucenicie, dar ii intereseaza seminarii de leadership si pozitii 

de conducere in biserici. Ei nu stiu ce inseamna intalnirea personala cu Dumnezeu. Ei de fapt nu 

au nasterea din nou. Sunt Canaaniti imbracati ca Israeliti. Sunt foarte inteligenti, cunosc destul 

de bine continutul Scripturii, dar nu sunt regenerati. Acesti falsi ucenici nu biruie pacatul si 

lumea, ci sunt biruiti de pacat si lume. Astfel de oameni care umplu astazi bisericile, stiu sa 

gaseasca o scuza pentru orice pacat din viata lor, dar in acelasi timp isi vad mai departe de 

autoinselarea in care traiesc.  

V-a continua.   


