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Cea mai importanta intrebare pe care ti-o poti pune (si la care iti poti 

raspunde) este aceasta: “sunt sau nu sunt crestin?” 

 
O invatatoare de scoala duminicala a pus urmatoarea intrebare: “Copii, 
de ce credeti voi ca vecinii mei imi spun ca sunt crestina?” Niciunul n-
a raspuns. 
 
Putin nerabdatoare, invatatoarea a repetat interbarea: “Hai, spuneti 
baieti, de ce credeti voi ca-mi spun vecinii crestina?” Din nou, niciun 
raspuns. 
 
In cele din urma, un baietel timid a ridicat mana si a spus: “Probabil 
spun asa fiindca nu va cunosc!” 
 
Tu poate esti invatator la scoala duminicala. Poate esti membru intr-o 
biserica buna. Cu toate acestea, tu trebuie sa dai un raspuns la 
intrebarea: “Sunt eu un crestin adevarat?”Roaga-L pe Dumnezeu sa te 
ajute sa intelegi ceea ce vei citi. Aceste randuri te pot ajuta sa ai 
certitudinea ca esti iertat si ca ai ajuns sa-L cunosti pe Dumnezeu ca 
Tatal care este in ceruri. 
 
Oamenii au notiuni foarte ciudate despre ceea ce inseamna a fi crestin. 
Iata cateva dintre acestea: 

1- A crede in Dumnezeu nu te face crestin. 
 
Sunt mii de oameni care cred in Dumnezeu dar un sunt crestini. La un 
camin de tineret, un tanar l-a intrebat pe un coleg al sau: 

-“Crezi in Dumnezeu?”  
 
-“Desigur”, a raspuns tanarul. 
 
-“Ce inseamna Dumnezeu pentru tine?”, a continuat cel dintai. 
 
-“Nu stiu.” 
 
In Anglia 80% din populatie cred ca exista Dumnezeu, dar cei mai 
multi nu au habar cine este Dumnezeu. La fel se intampla in toata 
lumea. Colonelul James Irwin, cunoscut pentru misiunea sa cu Apollo 
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15 pe Luna, a povestit ca in timpul unei vizite intr-o tara musulmana, 
un conducator religios musulman i-a spus: “Dumneavoastra vorbiti 
atat de mult despre Dumnezeu, cum de nu sunteti musulman?” 
Ai vazut? Daca poti fi musulman si sa crezi in Dumnezeu, atunci <a 
crede in Dumnezeu> nu te face crestin! 

<Credinta> in sine nu aduce nici o schimbare. De aceea, credinta, daca 
ramane singura, nu te face crestin. 

2- Mersul la biserica nu te face crestin! 
 
Oamenii merg la biserica tot timpul (pentru o sumedenie de motive). 
Dar acest lucru nu-i face crestini. Chiar si unii hoti merg la biserica! 

Sunt unii oameni care merg la biserica din obicei.  Altii merg pentru ca 
familia merge. 

“Crestinii” merg la biserica, dar mersul la biserica nu face pe nimeni un 
crestin adevarat. 

3- Rugaciunea nu te face crestin. 
 
Desigur, crestinii se roaga, dar simplul fapt ca te rogi nu te face crestin. 
Hindusii se roaga tot timpul. Musulmanii se roaga de 5 ori pe zi. 

Fostul presedinte al Egiptului, Sadat, in timpul calatoriilor sale 
externe, purta cu el un mic covoras, pe care ingenunchia de cinci ori pe 
zi, pentru a se ruga lui Mahomed. 

Cunoasteti si voi atatea exemple. Dar faptul ca cineva se roaga nu 
inseamna ca este crestin! 

 
4- Trairea unei vieti frumoase nu te face crestin. 
 
Trairea unei vieti curate, morale, nu te face crestin. Sunt multi atei care 
traiesc o viata decenta, corecta. Dar, la urma urmei, cat de bun este 
acest “bine”? Aici este esenta problemei. Cei mai multi oameni au idei 
eronate cu privire la standardul real cu care trebuie comparata 
bunatatea noastra. De exemplu, punandu-te alaturi de betivul care 

https://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/09/ce-este-un-crestin-adevarat-2/
http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/09/ce-este-un-crestin-adevarat-4/
http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/10/4-trairea-unei-vieti-frumoase-nu-te-face-crestin/
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petrece toata ziua la carciuma, tu pari a fi potrivit pentru un loc in 
panteonul sfintilor! Chiar comparat cu prietenii sau familia ta, tu poti 
parea bun. Dar standardul de bunatate al lui Dumnezeu e diferit. El te 
masoara cu Fiul Sau, Isus Cristos, care a trait o viata de absoluta 
perfectiune. Comparata cu acest nivel de perfectiune, bunatatea 
noastra arata destul de subreda. 

O femeie si-a intins rufele albe, fiind mandra de felul cum straluceau in 
soarele de Ianuarie. Dar n-a trecut mult si un strat alb de zapada s-a 
asternut pe pamant si imediat diferenta a devenit evidenta: cand au 
fost puse albiturile ei alaturi de albul perfect al lui Dumnezeu, ele au 
parut mai degraba cenusii, decat albe. 

Bunatatea noastra comparata cu bunatatea lui Dumnezeu arata foarte 
patata. 

Intotdeauna au fost oameni “buni” in lumea noastra, dar daca 
bunatatea ar fi ajuns pentru mantuire, nu ar mai fi fost nevoie ca 
Dumnezeu sa-l trimita pe Isus in lume. Faptul ca Isus a trebuit sa vina 
si sa moara pe cruce pentru a face posibila iertarea noastra ne arata ca 
bunatatea nu face pe nimeni crestin. 

5- Citirea Bibliei nu te face crestin. 
 
Fara indoiala, crestinii iubesc Biblia. Unii o citesc zilnic. Dar simpla 
citire a Bibliei nu demonstreaza ca cel ce o citeste este crestin. 

In timpul adolescentei, Nichita Hrusciov, fostul lider al Kremlinului, 
citea Biblia. Cu toate acestea, scopul lui a fost sa distruga biserica 
crestina din Uniunea Sovietica. 

Citeste Biblia cat mai mult posibil! Dar nu uita, simpla ei lectura nu te 
face crestin. 

6- Vorbirea despre Isus nu te face crestin. 
 
Multi oameni vorbesc despre Isus, ba chiar vorbesc bine despre El. 
Unii din acestia pot fi, de pilda, profesori, altii predicatori sau chiar 
conducatori de biserici. Insa asta nu inseamna neaparat ca ei si cred 
ceea ce spune Biblia despre Isus. Adesea ei prezinta oamenilor un Isus 
care corespunde modului lor de gandire ci nu pe Isus cel adevarat, al 
istoriei si al Bibliei. 

http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/11/5-citirea-bibliei-nu-te-face-crestin/
https://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/11/6-vorbirea-despre-isus-nu-te-face-crestin/
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7- Tu nu te poti naste crestin. 
 
Am intalnit oameni care mi-au spus “M-am nascut intr-o religie 
crestina, prin urmare, sunt crestin, ca ce altceva as putea fi?” Destul 
de multe alte lucruri! 
 
Unii s-au nascut in grajduri, dar asta nu i-a facut cai, dupa cum copiii 
nascuti pe aeroporturi nu devin avioane! 

 
Atunci, ce este un crestin? 
 
Imi vei spune, in cele din urma, daca a crede in Dumnezeu, a merge la 
biserica, a te ruga, a te purta frumos, a fi moral, a citi Biblia si a vorbi 
despre Isus nu te face un crestin adevarat, atunci ce te face sa devii 
crestin? Cum este un crestin?! 

Voi mentiona cateva principii de baza, care vor raspunde la 
intrebarea “Ce este un crestin?” 
 

1- Un crestin a gasit calea vietii. 
 
Biblia spune ca un crestin este cel care a gasit “CALEA VIETII“. Isus 
Cristos a spus: “Eu sunt calea, adevarul si viata. Nimeni nu 
vine la Tatal decat prin Mine.”  [Ioan 14:6] 
Isus mai spune ca exista o cale larga si una ingusta. Calea cea larga 
duce la pierzare si multi sunt cei ce o strabat [Matei 7:13]. 

Deci, ce este un crestin? In primul rand un crestin a gasit calea vietii, in 
contrast cu calea mortii. Iar calea vietii este Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu. 
 
Te simti pierdut? Ai sentimentul ca nu stii incotro mergi? Cand devii 
crestin, ai gasit calea vietii. 

Poate vei intreba “Cum este aceasta <cale a vietii>?”  
 
Este calea pacii. Cand umbli pe calea lui Hristos, ai pace in inima. 
Isus a spus celor ce-L urmau “Va las pacea Mea; va dau pacea Mea. 

https://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/14/7-tu-nu-te-poti-naste-crestin/
http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/14/1-un-crestin-a-gasit-calea-vietii/
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Nu v-o dau cum v-o da lumea.”  [Ioan 14:27]. Pacea lui Dumnezeu este 
un dar pus la dispozitia tuturor. 
 
Cand umbli pe calea lui Cristos, ai pace launtrica; o liniste deplina iti 
stapaneste inima. Din cioburile fiintei tale sfaramate se face o viata 
noua. 

Apoi calea vietii este calea curatiei. Biblia spune: “Ferice de cei cu 
inima curata, caci ei Il vor vedea pe Dumnezeu.” [Matei 5:8] 
Daca tu filtrezi cu pacatul, daca te joci cu imoralitatea; daca nu-ti faci 
slujba cu credinciosie, daca nu esti onest la scoala, la serviciu, la joaca, 
in viata de familie, atunci nu esti crestin.  Deoarece calea lui Isus, este 
calea curatiei. Cand vii la Isus, El iti spala inima si iti da puterea de a 
trai o viata neprihanita. 

Apoi, calea lui Isus mai este si calea dragostei. “Prin aceasta vor 
cunoaste oamenii ca sunteti ucenicii Mei, daca va iubiti unii pe 
altii.” [Ioan 13:35]. Biblia mai spune: “Stim ca am trecut din moarte la 
viata, prin faptul ca iubim pe frati.” [1 Ioan 3:14] 
 
Cuvantul DRAGOSTE a fost golit de sensul lui real! Astazi este folosit 
pentru a descrie o persoana care exploateaza sentimentele altora in 
interes egoist, pentru a-si satisface propriile sentimente. Dar asta nu e 
DRAGOSTE. Adevarata dragoste ne determina sa dorim binele maxim 
al altcuiva, indiferent cat ne-ar costa acest lucru! 
 
Calea vietii inseamna a avea un singur stapan in viata. Crestinul 
slujeste unui singur stapan. Biblia Il numeste pe Isus drept Domn al 
domnilor si Imparat al imparatilor. Crestinul traieste acest adevar. Isus 
devine Domnul tau, Stapanul tau, Regele tau. Ce spune El, aceea se 
face! 
 
Ostasul care se supune conducerii unui mare comandant va duce la 
indeplinire toate ordinele acestuia. Un crestin adevarat accepta o astfel 
de autoritate din partea lui Dumnezeu asupra vietii lui. Mergem 
oriunde vrea sa ne trimita El, facem tot ceea ce doreste El sa facem si 
nu dam inapoi oricat ne-ar costa aceasta ascultare, chiar pierderea 
reputatiei sau a confortului nostru, sau orice alte “inconveniente”. 

Isus are toate drepturile de a conduce vietile noastre. El nu conduce 
prin amenintari, cum ar face-o un dictator militar. Isus este Domn si 
Rege pentru ca El este Creatorul nostru; El si-a dat viata pentru noi 

si El este singurul care face toate lucrurile pentru binele 
nostru absolut. 
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2- Un crestin are viata vesnica. 
 
Viata vesnica este foarte deosebita de viata fizica pe care o traim 
fiecare. Isus Cristos a spus: “Eu am venit ca voi sa aveti viata si s-o 
aveti din belsug.” [Ioan 10:10]. 
 
Viata cu Isus este viata traita in modul in care Dumnezeu ne cere s-o 
traim. Viata vesnica nu se termina niciodata, ci continua dupa moartea 
biologica, pentru veci de veci! 

Ai tu viata vesnica? “Hmm, nu sunt sigur, poate putina oi avea si 
eu…” Acest raspuns este ca si cum ai intreba o femeie: “Esti 
insarcinata?” iar aceasta ti-ar raspunde: “Putin.” Sau daca ai intreba pe 
cineva daca este casatorit, el ti-ar raspunde: “Sper ca da.” Aceste 
lucruri nu permit decat un raspuns absolut: ori DA, ori NU! Suntem 
absolut siguri de ele. Tot asa, este posibil sa stim cu certitudine daca 
suntem crestini si avem viata vesnica. 
 
Isus Cristos a spus: “Eu le dau viata vesnica (celor ce-l urmeaza); in 
veac nu vor pieri; nimeni nu-i poate smulge din mana Mea.” 
[Ioan 10:28]. Aceasta este o promisiune dubla. Ai tu aceasta dubla 
siguranta? In primul rand, El spune: “Le dau viata vesnica; in veac nu 
vor pieri.” si in final, El spune: “Nimenu nu-i va smulge din mana 
Mea.”Ce vrei mai mult?! Un crestin este o persoana care descopera 
ca toate aceste trei lucruri sunt o realitate in viata sa. 
 
Biblia spune: “Cine are pe Fiul, are viata.” [1 Ioan 5:12]. Cu alte 
cuvinte, Isus vine sa traiasca in viata ta. Viata vesnica este Isus Cristos 
in inima ta! Poti tu spune: “Da, eu am viata vesnica. Imi aduc aminte 
ziua in care Isus a intrat in inima mea.”? 

 
 
 
3- Un crestin este unul din copiii lui Dumnezeu. 
 

Un crestin este un om nascut in familia lui Dumnezeu si prin urmare 

este copilul lui Dumnezeu. Poate-mi vei spune: “Eu credeam ca toti 

sunt copiii lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu Tatal intregii omeniri?” 

http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/15/2-un-crestin-are-viata-vesnica/
http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/21/3-un-crestin-este-unul-din-copiii-lui-dumnezeu/
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Potrivit Bibliei, Dumnezeu este creatorul tuturor oamenilor, dar nu si 

tatal tuturor! Sunt multi care nici nu vor sa-L aiba pe Dumnezeu ca 

tata. 

Devii membru in familia lui Dumnezeu nascandu-te in ea. Domnul Isus 

a spus: “Daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea 

Imparatia lui Dumnezeu.” [Ioan 3:3] Ce inseamna asta? 

Exista doua nasteri. Prima este cea biologica, prin care venim pe acest 

pamant. Dar pentru a devenii fiu al unui tata spiritual, e nevoie sa ai o 

nastere spirituala. Lucrul acesta se intampla atunci cand ne pocaim de 

pacatele noastre si ne punem credinta si incredera in Dumnul Isus 

Cristos. 

Nasterea biologica o celebram cu petreceri si cadouri. Dar mai este si o 

a doua nastere. Te-ai nascut tu de doua ori? Ai avut parte de a doua 

nastere? Daca nu, atunci trebuie sa iei o hotarare, care consta in a-L 

primi sau a-L respinge pe Isus. Biblia spune: “Dar tuturor celor ce L-

au primit, adica celor ce cred in numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca 

copii ai lui Dumnezeu” [Ioan 1:12] 

Poate-mi vei spune: “Eu am trait o viata stricata. Cum pot eu deveni 

copil al lui Dumnezeu?” 

Acum cativa ani, in timpul unei vizite in America de Sud, Luis a avut o 

convorbire particulara cu presedintele unei tari, un om din armata. 

Domnule presedinte, ati avut dumneavoastra o intalnire personala cu 

Isus?” L-a intrebat pe acest om. 

El a zambit si i-a spus: “Eu am trait o viata atat de rea incat nu cred 

ca Dumnezeu mai vrea sa ma cunoasca.” 

Iar Luis i-a raspuns: “Domnule general, Dumnezeu va iubeste si are 

un plan maret pentru viata dumneavoastra!” 

Generaul: “Daca ai stii ce viata am trait eu, n-ai mai spune ca 

Dumnezeu ma iubeste. Am facut o multime de rele.” 
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“Domnule presedinte, indiferent de ce ati facut, Isus a murit pe cruce 

pentru dumneavoastra. Daca vreti sa-L cunoasteti, puteti sa-L 

intalniti chiar acum.” 

In continuarea intrevederii, Luis i-a explicat ce a facut Isus pe cruce, 

cum a murit purtand pedeapsa pentru raul savarsit de noi. Apoi i-a 

spus: “Domnule, n-ati vrea sa va deschideti inima pentru Isus chiar 

acum?” 

El a facut o pauza, s-a uitat drept in ochii lui Luis si a spus: 

“Daca Isus ma primeste, as dori sa devin un crestin adevarat!” 

Imediat s-au plecat pe genunchi si s-au rugat impreuna. Acest general 

si-a deschis inima Fiului lui Dumnezeu si L-a primit pe Isus in viata lui. 

El credea ca Dumnezeu nu-l va primi niciodata din cauza trecutului sau 

patat. Dar cand au terminat rugaciunea, s-a ridicat si m-a imbratisat, 

zicand: “Iti multumesc. Acum stiu ca Isus m-a primit cu adevarat si 

m-a iertat.” 

Ai avut tu o asemenea experienta? Vrei sa ai certitudinea vietii vesnice? 

Vrei sa incepi sa umbli pe calea lui Isus Cristos, constient ca esti un 

copil al lui Dumnezeu si ca mergi spre cer? Iti voi arata cum poti deveni 

un crestin adevarat, chiar acum, in timp ce citesti aceaste randuri. 

 
4- Recunoaste ca pacatele tale te-au despartit 
de Dumnezeu. 
 

Cum pot oamenii deveni crestini? Biblia spune ca mai intai trebuie sa 

recunoasca faptul ca pacatele lor ii separa de Dumnezeu. 

Acest lucru l-am admirat la presedintele sud-american. El a recunoscut 

ca era pacatos. De fapt, a fost asa de convins de raul si de razvratirea lui 

incat credea, luandu-se dupa simturile sale, ca Dumnezeu nu-l va mai 

primi niciodata. 

https://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/24/4-recunoaste-ca-pacatele-tale-te-au-despartit-de-dumnezeu/
https://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/24/4-recunoaste-ca-pacatele-tale-te-au-despartit-de-dumnezeu/
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Ai venit tu in fata lui Dumnezeu cu cainta pentru lucrurile rele comise 

in viata ta, care L-au ranit pe El? Egoism, mandrie, lacomie, 

inmoralitate si multe altele? 

Biblia spune: “Caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui 

Dumnezeu.” [Romani 3:23]. Sa stii ca esti inclus chiar si tu, este timpul 

sa vii cu cainta in fata lui Dumnezeu pentru a primi iertarea pe care 

vrea sa ti-o daruiasca Dumnezeu. 

 
 
5- Crede miracolul crucii! 
 

Apoi, tu trebuie sa crezi ce a facut Cristos pentru tine la cruce. Biblia 

spune:  “ Cristos a suferit o data, a murit  pentru pacate” (1 

Petru 3:18). Cristos a murit pe cruce, pentru ca acum fiecare din noi sa 

poata fi iertat. Pentru raul ce l-am facut inaintea lui Dumnezeu, noi  

meritam pedeapsa. Dar  Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau sa ia pedeapsa 

noastra  pe umerii Sai, pe cruce. 

Este ca si cum un judecator ar stabili ca inculpatul este vinovat, dar 

apoi ar cobori in boxa acuzatilor si ar accepta sentinta in locul celui 

vinovat. Ce dragoste magnifica! 

Tu poate nu intelegi deplin cum e posibil ca Dumnezeu sa puna 

pedeapsa pentru pacatele tale asupra Fiului Sau. Dar nu e nevoie sa 

intelegi totul dintr-o data. Tu trebuie doar sa crezi ca acest lucru este 

adevarat. 

Nimeni nu intelege electricitatea.  Stiai asta? Oamenii de stiinta 

vorbesc despre electricitate ca fiind proprietatea fundamental a 

materiei. Ei pot crea producatoare de electricitate si o pot utiliza, dar, 

asa cum spunea un savant de la Stanford University: “ Electricitatea, in 

esenta ei, este destul de inexplicabila.” 

http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/01/28/5-crede-miracolul-crucii/
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Cand tu devii un crestin adevarat,poate nu intelegi totul de la inceput. 

Dar, cu timpul, citind Biblia si lasandu-L pe Dumnezeu sa te invete, 

intelegerea ta va spori. 

 
6- Tu trebuie sa-L primesti pe Cristos pentru 
tine insuti! 
 

Acesta este ultimul pas pe care trebuie sa-l faci, sa-L primesti pe 

Hristos personal. Credinta nu se poate  mosteni. 

Nu spune “Tatal meu a fost un bun crestin; eu m-am nascut intr-o 

casa de buni crestini.”Lucrul acesta nu te face un copil al lui 

Dumnezeu. Experimenteaza-L pe Hristos personal. Noi toti care 

suntem ai lui Hristos a trebuit sa venim la El individual. Ai venit tu la 

El? Ai luat tu aceasta hotarare de a veni la El? 

Poate vei intreba:  “Cum sa vin la El?” Calea cea buna pe care o stiu 

este  de a-ti pleca capul si, printr-o rugaciune simpla, sa-ti arunci toate 

pacatele inaintea lui Dumnezeu; prin credinta sa-ti deschizi inima 

pentru Hristos; sa crezi in El si sa-L primesti pe El. 

Roaga-te aceasta rugaciune: “Tata ceresc, eu vreau sa devin un crestin 

adevarat. Imi dau seama ca pacatele mele m-au separate de Tine. Te 

rog sa ma ierti! Eu cred in ceea ce a realizat Hristos pe cruce. Nu 

inteleg totul, dar accept jertfa Lui prin credinta. Il vreau pe Isus in 

inima mea. Vreau sa am viata vesnica. Vreau sa fiu un copil al Tau. 

Doamne Isuse, vino te rog in inima mea si fa-ma un copil al Tau chiar 

acum! Te voi urma si te voi asculta pentru veci de veci! Amin.” 

De-acum tu ii apartii lui Dumnezeu si vei vrea sa Il cunosti mai bine. 

Cel mai bun lucru este sa citesti Biblia. Incepe cu Evanghelia dupa 

Luca, si citeste-o ca pe un roman. Dar nu uita ca prin ea comunica 

Dumnezeu cu noi. In timp ce citesti, fii atent la exemple demne de 

urmat sau la instructiuni cu care trebuie sa te conformezi. 

http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/02/07/tu-trebuie-sa-l-primesti-pe-cristos-pentru-tine-insuti/
http://traireainsfintenie.wordpress.com/2014/02/07/tu-trebuie-sa-l-primesti-pe-cristos-pentru-tine-insuti/
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Citeste Biblia pana la saturatie. Mintea ta va incepe sa se schimbe; 

Modul tau de gandire se va transforma, si sentimentele tale vor fii 

innoite prin lectura Bibliei. 

Apoi, cauta sa te intalnesti cu alti crestini. Gaseste-ti o biserica unde se 

explica Biblia, se predica Evanghelia si unde pastorul crede ca Biblia 

este Cuvantul lui Dumnezeu.  Mergi la biserica si spune-I pastorului: “ 

L-am primit pe Hristos” si vezi ce se intampla. Daca pastorul nu pare 

interesat sa te ajute sa cresti spiritual, cauta o biserica in care vei gasi 

ajutorul necesar. 

Incepe sa te rogi! El te iubeste. El este Tatal tau. Comunicarea este 

cheia oricarei relatii. 

Relatia ta cu Dumnezeu va creste in raport cu intensitatea si 

frecventa rugaciunilor tale. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


