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Mesajul unu Imnuri 

473 

1. Nimeni nu poate explica 
 Ce liber e acel 
Care se lasă-n viața sa 
 Complet condus de El. 
Căci orice lucru din prezent 
 Sau viitor e-al lui. 
El de Cristos e dependent, 
 Cristos e casa lui! 

2. Când Domnul ne-a ales să stăm 
 Pe tronul Său divin, 
Ciudat ar fi să refuzăm 
 Ca doar ai Lui să fim. 
O, nici un sacrificiu nu-i! 
 E-o cinste de nespus 
Să fii cu orice preț al Lui 
 În oastea Sa inclus! 

3. Ridică-te şi fii acum 
 În Trup un mădular — 
Totul apoi pe-al vieții drum 
 Îți va sluji în har. 
Căci orice lucru e al tău, 
 Când şi tu ești al Lui; 
Una cu El, în Trupul Său, 
 Unde-ndoială nu-i. 

 

 

 

 

 

 

474 

1. Doamne, sunt una cu Tine, 
 Una-n duh suntem acum; 
Tot ce ai e-al meu acuma, 
 Tot ce ești în mine e. 

Una-n duh, una-n duh, 
 O, cu Tine una-n duh; 
Zi de zi-Ți gust bogăția, 
 Pentru mine Tu ești tot. 

2. Viața Ta o am, o Doamne, 
 Cu umanitatea Ta; 
Ascultarea Ta deplină 
 E la îndemâna mea. 

3. Suntem una-n răstignire, 
 La Golgota am murit; 
Mort sunt pentru lume, Doamne, 
 Ea acum a luat sfârșit. 

4. Suntem una-n înviere, 
 Şi trăiesc în Tine-acum; 
Doamne, viața Ta o am eu, 
 Viaţă care ești chiar Tu. 

5. Suntem una-n înălțare, 
 Sunt în cer cu Tine-acum; 
Un străin aici sunt, Doamne, 
 Viața mi-o petrec pe drum. 

6. Suntem una-n întronare, 
 Stăpânesc cu Tin’ şi eu; 
Sunt pe veci în Tine, Doamne, 
 Tu ești înăuntrul meu.
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ECONOMIA LUI DUMNEZEU ÎN CREDINȚĂ 

Mesajul unu 

Semnificația intrinsecă a credinței 

Lectură biblică: Evr. 11:1, 5-6; 3:7-8a, 12-13, 15a; 4:7 

I. Credința este substanțierea faptelor lui Dumnezeu: 

A. Evrei 11:1 spune: „Și credința este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd”; 
expresia, încredere neclintită (lit. substanțiere) înseamnă capacitatea de a 
face ceva real (culorile sunt substanțiate de ochii noștri, sunetele de urechile 
noastre, etc.); astfel, este un lucru ca obiectele să existe, dar este un alt lucru 
ca acestea să fie substanțiate. 

B. Toate faptele lui Dumnezeu consemnate în Biblie sunt reale; totuși, aceste 
fapte pot fi substanțiate numai prin credință, deoarece credința este 
substanțierea lucrurilor nădăjduite, convingerea lucrurilor nevăzute. 

C. Avem nevoie de credință pentru a substanția un fapt spiritual, divin, așa 
cum avem nevoie de ochi, urechi și mâini pentru a substanția obiectele fizice; 
credința nu este o înțelegere mentală a unui adevăr; este vederea unui fapt 
divin și substanțierea lui; faptele realizate ale persoanei, vieții și lucrării lui 
Cristos trebuie să fie substanțiate de noi; adică trebuie să ne devină reale. 

D. A crede înseamnă a ne exersa duhul de credință (2 Cor. 4:13) pentru a 
substanția faptele divine; odată ce credem spunând Amin Cuvântului lui 
Dumnezeu, substanțiem faptele divine și le avem; Amin nu înseamnă 
dorința ca un lucru să fie împlinit, ci o declarație că va fi cu siguranță 
împlinit și că nu există nicio îndoială; când credem, acceptăm ceea ce Domnul 
deja a promis că va face. 

II. Credința este substanțierea substanței adevărului (Evr. 11:1), care 
este realitatea conținutului economiei noutestamentare a lui 
Dumnezeu: 

A. O astfel de credință este repartizată tuturor credincioșilor în Cristos ca 
porție a lor, care este la fel de prețioasă pentru toți cei care au primit-o — 2 
Pet. 1:1; comp. cu Col. 1:12. 

B. Ca o astfel de porție de la Dumnezeu, această credință este obiectivă pentru 
noi în adevărul divin, dar ea aduce în noi toate conținuturile substanțierii 
sale, făcându-le astfel pe toate, împreună cu ea însăși (credința), subiective 
pentru noi în experimentarea noastră. 

C. Este la fel ca peisajul (adevărul) și vederea (credința) fiind obiective pentru 
camera de fotografiat (noi); dar atunci când lumina (Duhul) aduce peisajul 
pe film (duhul nostru) în aparatul de fotografiat, atât vederea cât și peisajul 
devin subiective pentru cameră. 

III. Credința înseamnă că credem că Dumnezeu este și noi nu suntem 
— Evr. 11:5-6, 1-2; 2 Cor. 4:13, 18: 

A. Fără credință este imposibil să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, să-L facem pe 
Dumnezeu fericit — Evr. 11:6a. 

B. A crede că Dumnezeu este, înseamnă a crede că El este totul pentru noi și că 
noi suntem nimic — Ioan 8:58; Ecl. 1:2. 
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C. A crede că Dumnezeu este înseamnă că noi nu suntem; El trebuie să fie 
Singurul, Unicul, în toate, iar noi trebuie să fim nimic în toate — Gen. 5:24; 
Evr. 11:5. 

D. A crede că Dumnezeu este înseamnă a ne renega sinele; El este în întregul 
univers și noi toți suntem nimic — Luca 9:23. 

E. Eu ar trebui să fiu nimic; nu ar trebui să exist; numai El ar trebui să existe 
— „nu mai trăiesc eu, ci Cristos” — Gal. 2:20. 

F. Înainte de strămutarea lui Enoh, el a obținut mărturia că I-a fost plăcut lui 
Dumnezeu (Evr. 11:5-6); Enoh a umblat continuu în sus împreună cu 
Dumnezeu zi și noapte timp de trei secole, exersându-și credința pentru a 
crede că Dumnezeu este, devenind mai aproape de Dumnezeu și mai mult 
una cu Dumnezeu în fiecare zi, până când „nu s-a mai văzut, pentru că l-a 
luat Dumnezeu” — Gen. 5:22-24; comp. cu Cânt. Cânt. 8:5a. 

IV. Credința înseamnă că noi credem că Dumnezeu este un răsplătitor 
al celor care Îl caută cu sârguință — Evr. 11:6; Gen. 15:1; Fil. 3:8, 14: 

A. Răsplata lui Enoh a fost cel mai înalt grad de viață — scăparea de moarte — 
Evr. 11:5a; 2 Cor. 5:4; Rom. 8:6, 10-11; 5:17. 

B. Domnul este un răsplătitor, iar noi trebuie să fim căutătorii Săi — Ps. 27:4, 
8; 42:1-2; 43:4; 73:25; 119:2, 10. 

C. Suntem cei care trăim prin credință, privind către răsplata savurării depline 
a lui Cristos în împărăția milenară și, la fel ca Moise, perseverând ca fiind 
cei care Îl văd pe Cel nevăzut — Fil. 3:14; Evr. 11:26-27. 

V. Credința este înrădăcinată în faptele mari, eterne și divine ale lui 
Dumnezeu, date nouă ca legământ în Cuvântul Său sfânt; credința 
subiectivă a credincioșilor este în duhul lor, ceea ce face din duhul 
lor contopit un duh de credință — 2 Cor. 4:13 și nota de subsol 2: 

A. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că 
Dumnezeu este dragoste — 1 Ioan 4:8. 

B. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că harul 
lui Dumnezeu este suficient — 2 Cor. 12:9. 

C. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că Cristos 
este capabil să ne mântuiască până în cel mai înalt grad — Evr. 7:25. 

D. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem 
în Cristos, că Cristos este în noi și că noi și Cristos suntem una — 1 Cor. 1:30; 
Col. 1:27; Ioan 14:20; 15:5. 

E. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem 
copiii și moștenitorii lui Dumnezeu — Rom. 8:16-17. 

F. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că am fost 
făcuți deplini în Cristos — Col. 2:10. 

G. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem 
templul Dumnezeului celui viu și că trupul nostru este un templu al Duhului 
Sfânt dinăuntrul nostru — 1 Cor. 3:16; 6:19; 2 Cor. 6:16. 

H. Ne opunem diavolului fiind fermi în credința noastră subiectivă în puterea 
protectoare și grija iubitoare a lui Dumnezeu — 1 Pet. 5:8-9: 
1. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că Domnul a fost 

manifestat cu scopul de a distruge lucrările diavolului — 1 Ioan 3:8. 
2. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că moartea 

Domnului l-a distrus pe cel care are puterea morții, diavolul — Evr. 2:14. 
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3. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că învierea 
Domnului l-a dat de rușine pe Satan; viața de înviere este o viață care nu 
poate fi atinsă de moarte, care transcende moartea, care este dincolo de 
hotarul morții, care iese din moarte și pe care moartea nu o poate reține — 
Fapte 2:23-24; Fil. 3:10; Col. 2:12-15, 20; 3:1; Ioan 14:30. 

4. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că înălțarea 
Domnului L-a pus mult mai presus de puterea lui Satan — Efes. 1:20-22; 
2:6; 6:11, 13. 

5. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că victoria 
Domnului este completă și că întreaga noastră viață este inclusă în această 
victorie; trebuie să vedem ca am biruit deja și că luptăm din poziția de 
victorie pentru a ne menține victoria; putem birui pentru că suntem cu toții 
incluși în Domnul ca Biruitor de căpetenie; El este Capul, centrul, realitatea, 
viața și natura copilului de parte bărbătească, iar copilul de parte 
bărbătească, fiind biruitorii care urmează, este Trupul Domnului — Apoc. 
3:21; 12:5. 

VI. Toate posesiunile noastre spirituale în Cristos sunt concretizate și 
actualizate prin credință: 

A. Credința deschide ușa pentru fiecare binecuvântare care este a noastră în 
Cristos — 2 Tim. 3:15; Efes. 1:3. 

B. Credința oprește carnea cu energia și efortul ei natural și ne dă acces la harul 
lui Dumnezeu și o poziție solidă în har, care este Dumnezeul Triunic procesat 
ca să putem intra în El și să-L savurăm — Rom. 5:2. 

C. Cu toții suntem „fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus” — Gal. 
3:26. 

D. Dreptatea care este Dumnezeu Însuși trăită din noi este prin credința în 
Cristos; Cristos Însuși infuzat în noi prin aprecierea noastră față de El 
devine credința noastră, credința lui Cristos care ne aduce într-o unire 
organică cu El — Fil. 3:9. 

E. Suntem sfințiți dispozițional, lucru care înseamnă că suntem saturați cu 
Dumnezeu ca posesiunea noastră pentru savurarea noastră astăzi și pentru 
a fi transformați de natura sfântă a lui Dumnezeu și cu ea — Fapte 26:18; 
Rom. 6:19, 22; 2 Cor. 3:18. 

F. Curățirea interioară a inimii omului poate fi realizată numai de Duhul Sfânt 
cu viața divină prin credință. 

G. Cristos Își face domiciliul adânc în inimile noastre prin credință; locuirea în 
interior a lui Cristos este misterioasă și abstractă și o înțelegem nu prin 
simțurile noastre fizice, ci prin simțul credinței — Efes. 3:17. 

H. La momentul regenerării noastre, am crezut întru Cristos și am primit 
Duhul prin credință ca binecuvântare supremă a evangheliei; după aceasta, 
Dumnezeu ne dă Duhul în mod continuu, iar primirea de către noi a Duhului 
este ceva continuu, pe tot parcursul vieții, prin ascultarea credinței — Gal. 
3:2-5, 14. 

I. Moștenim promisiunile lui Dumnezeu prin credință — Evr. 6:12. 
J. Avem victoria asupra lumii prin credință, prin care suntem capabili să 

biruim lumea organizată și uzurpată de Satan. 
K. Avem victoria asupra celui rău prin luarea scutului credinței, care este 

capabil să stingă toate săgețile arzătoare ale celui rău, care sunt ispitele, 
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propunerile, îndoielile, întrebările, minciunile și atacurile lui Satan — Efes. 
6:16. 

L. Prin credință suntem capabili să biruim în mijlocul tuturor circumstanțelor 
noastre de suferință și dificultăți — Evr. 11:33-34. 

M. Suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu prin credință și avem putere prin 
credință — 1 Pet. 1:5; Mat. 17:19-20; 21:21-22. 

VII. „Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă 
rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci 
îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice: «Astăzi», 
pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea 
păcatului. […] „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți 
inimile” — Evr. 3:12-13, 15a: 

A. A desparte înseamnă și „a întoarce”; atunci când ne exersăm duhul de 
credință și ne păstrăm inima întoarsă către Domnul, vălul este luat și Îl 
putem privi ca Dumnezeul gloriei cu o față dezvelită, astfel încât să fim 
continuu transfuzați cu El, cu elementul Său de a crede, astfel încât să putem 
trăi prin El ca credința noastră și să rămânem în procesul de a fi 
transformați dintr-un grad de glorie într-un alt grad de glorie, în aceeași 
imagine a Cristosului înviat și glorificat — 2 Cor. 4:13; 3:16-18; comp. cu Gen. 
1:26; Isa. 43:7. 

B. Trebuie să vedem că necredința este cel mai mare păcat; suntem credincioși 
care umblă prin credință și nu prin vedere (2 Cor. 5:7); un credincios este o 
persoană care nu se încrede în lucrurile care pot fi văzute, ci el ia anumite 
lucruri nevăzute, le mărturisește și le conștientizează prin credință. 

C. Îl biruim pe diavolul, acuzatorul fraților, prin declararea de către noi a 
faptelor divine, care este cuvântul mărturiei noastre (Apoc. 12:10-11); Îl 
urmăm pe Domnul ca fiind Cel care l-a înfruntat pe vrăjmaș nu prin propriul 
Său cuvânt, ci spunând în mod repetat: „Este scris...” — Mat. 4:4, 7, 10. 

D. Nu ar trebui să credem în sentimentele noastre, ci să credem în faptele divine 
din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu; trebuie să învățăm să declarăm faptele 
divine, mistice și eterne ale ceea ce Domnul a făcut, face și va face în noi, 
pentru noi și prin noi pentru împlinirea economiei Sale eterne; când 
Dumnezeu spune un anumit lucru, ar trebui și noi spune acel lucru pur și 
simplu pentru că așa ne spune Biblia. 

VIII. Ca popor al credinței, suntem oameni ai zilei de „astăzi”; primul 
punct al căii actuale de a practica mișcarea prezentă a Domnului 
este să fim umpluți cu Duhul în interior și în exterior, în mod 
esențial și economic, pentru viața și lucrarea noastră „astăzi” — 
Fapte 2:4; 13:52; Evr. 3:7-8a, 13, 15; 4:7: 

„Uită de savurarea de ieri a lui Cristos. Ai nevoie de o savurare proaspătă. 
Ai nevoie de ceva la zi. Domnul a fost acolo în sala de întâlnire Elden, dar 
El nu este acolo acum. El este aici mișcându-Se în prezent în recâștigarea 
Sa și El este în tine. Oriunde ai fi, El este în tine și El este în tine chiar 
acum. Crezi că El repetă toate lucrurile pe care le-a făcut în trecut? El nu 
repetă nimic. El merge mereu înainte și înainte și înainte. Domnul 
lucrează. El Se mișcă.” 

„Ești o persoană a zilei de ieri? Noi toți ar trebui să fim oameni ai zilei de 
astăzi. Fiecare zi este un astăzi. Cu unii oameni fiecare zi este mâine, iar 
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cu alții fiecare zi este ieri. […] Nu privi înainte spre viitor și nu te uita 
înapoi la trecut. Suntem oameni de astăzi. Nu vorbi despre vechile tale 
experimentările din trecut. Vorbește despre experimentarea ta astăzi. […] 
Fiecare zi este un astăzi. Nu avem ieri. Am avut ieri, dar nu-l avem acum. 
Nu vom avea niciodată mâine. Tot timpul pe care îl avem este astăzi. 
Fiecare zi este astăzi. Când vom intra în Noul Ierusalim, vom avea astăzi, 
deoarece fiecare zi din eternitate este astăzi. Singura zi pe care o avem este 
astăzi. Fii umplut în interior [cu Duhul] astăzi. Fii umplut în exterior [cu 
Duhul] astăzi. Fii umplut astăzi” (The Collected Works of Witness Lee, 1985, 
vol. 5, „The Way to Practice the Lord’s Present Move”, pp. 484-485). 
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Părtășie specială Imnuri 

784 

1. Cu Isus ai părtășie, 
 Căutând doar fața Sa; 
Poți s-asculți vorbirea-I dulce, 
 În duh de-L vei contacta. 

Cu Isus ai părtășie, 
 Căutând doar fața Sa; 
Poți s-asculți vorbirea-I dulce 
 În duh de-L vei contacta. 

2. Cu Isus ai părtășie, 
 Deschizându-ți ființa; 
De ai fața dezvelită, 
 Slava I-o vei contempla. 

3. Cu Isus ai părtășie, 
 ’Ncrezător să Îi vorbești; 
Să-nveţi să-L atingi ca Duhul 
 Când în sus spre El privești. 

4. Cu Isus ai părtășie, 
 Rugăciunea ta fiind 
Fără prefăcătorie, 
 Conform duhului cerând. 

5. Cu Isus ai părtășie 
 De El sincer ascultând; 
Scopul Său din veșnicie 
 Să îți fie țelul sfânt. 

6. Cu Isus ai părtășie 
 Plin fii de prezența Sa; 
Saturat cu El într-una, 
 Pe El Îl vei exprima. 

770 

1. În Locul Prea Sfânt, tronul de-l atingi, 
 Va curge un râu de har; 
În Locul Prea Sfânt, tronul de-l atingi, 
 Va curge un râu de har. 

 Aleluia! Aleluia! 
Va curge un râu de har; 
 Aleluia! Aleluia! 
Va curge un râu de har. 

2. În Locul Prea Sfânt, stând în fața Lui, 
 Lumina Sa răspândești; 
În Locul Prea Sfânt, stând în fața Lui, 
 Lumina Sa răspândești. 

 Aleluia! Aleluia! 
Lumina Sa răspândești; 
 Aleluia! Aleluia! 
Lumina Sa răspândești. 

3. Când spre duh te-ntorci şi tămâia arzi, 
 Izvorul vieții atingi; 
Când spre duh te-ntorci şi tămâia arzi, 
 Izvorul vieții atingi. 

 Aleluia! Aleluia! 
Izvorul vieții atingi; 
 Aleluia! Aleluia! 
Izvorul vieții atingi. 
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Masa Domnului Imnuri 

132 

1. Iată! Isus șade-n ceruri; 
 Cristos Domnul e-ntronat; 
Înălțat ca om de-a pururi, 
 Dumnezeu L-a-ncoronat. 

2. Prin procesul încarnării 
 Şi al morții a trecut. 
Ca om, slava învierii 
 Şi-a-nălţării a văzut. 

3. În El Dumnezeu şi omul 
 Împreună-au locuit; 
În El omul este-n ceruri, 
 Vrăjmășia a pierit. 

4. Dumnezeu unit cu omul 
 În om e mărturisit; 
Omu-i contopit cu Domnul 
 Şi în El e proslăvit. 

5. Din Slăvitul Domn din ceruri 
 Vine Duhul cel compus; 
Ce-n Persoană şi lucrare 
 Îl proclamă pe Isus. 

6. Cel glorificat din ceruri 
 Cu biserica-i unit; 
Ale Sale mădulare 
 Duhul Său Sfânt le-a zidit. 

7. Iată-un om e-acum în ceruri, 
 Domn a toate întronat; 
E Cristos, Mântuitorul, 
 Pentru veci glorificat! 

 

 
 
 
 

223 

1. Stăm acum la masa Ta 
 Pe ea sunt pâine şi vin; 
Şi din ele când luăm, 
 Noi cu Tine ne hrănim. 
O, noi azi Îți mulțumim 
 Că avem acest pahar, 
Mântuire pe deplin, 
 Tu ne-ai oferit în dar. 

2. Pentru noi sânge-ai vărsat 
 Sfințind Noul Legământ; 
Prin el noi suntem iertați, 
 Binecuvântați oricând. 
Al mâniei crunt pahar 
 Pentru noi Tu l-ai luat. 
Şi-astfel ne-ai adus în dar 
 Pahar binecuvântat. 

3. În el am recâștigat 
 Tot ceea ce am pierdut, 
Căci prin sângele-Ţi vărsat 
 Ești în noi atât de mult. 
Şi în partea ce-o avem 
 Este tot ce-i necesar: 
Căci răscumpărați suntem 
 Şi-avem, viaţă, pace, har! 

4. În acest pahar divin 
 Savurăm un gust ceresc. 
El exprimă pe deplin 
 Scopul Tău dumnezeiesc. 
Noi în dragoste îl bem 
 Doamne-n amintirea Ta 
Şi în duh părtași suntem 
La ce-a fost pe Golgota. 
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Masa Domnului Imnuri 

116 

1. Ce dulce-i, Doamne, mântuit 
 În Tine să pot fi! 
Nemaivăzut ori auzit, 
 Ce dar mi-ai oferit! 
Divin şi tainic Doamne ești, 
 Dincolo de cuvânt! 
Salvarea Ta-i minunată, 
 De laudă mai presus! 

2. Străpuns pe cruce pentru noi, 
 Sânge şi apă-a curs; 
Ca sfântă viaţă să primim, 
 Răscumpărați să fim. 
Sângele Tău ne-a curățit, 
 Ca acceptați să fim; 
Regenerați prin viața Ta, 
 Una vom fi mereu. 

3. Ești bob divin ce ai murit 
 Ca altele s-aduci; 
Unite, ele-s Trupul Tău, 
 Şi viața Ta o au. 
Multiplicarea Ta suntem, 
 Tu—al nostru conținut; 
Prin noi, o Doamne, Tu trăiești, 
 Manifestat Tu ești. 

4. Noi Trupu-Ţi suntem, poți veni 
 Ca să Te muți în noi; 
În noi Tu casă-Ţi vei avea, 
 Noi — chezășia Ta. 
Inima Ta spre-a mulțumi, 
 Suntem Mireasa Ta. 
Un Trup cu Tine noi suntem. 
 Acum Te savurăm. 

5. Când spre-a Te pomeni venim, 
 Pâinea, vinul vedem; 
Pentru răscumpărarea Ta 
 Mereu Te-om lăuda. 
Doamne-al Tău Trup suntem făcuți, 
 Mireasa, casa Ta, 
Acum vrem să Te adorăm, 
 Şi laudă să-Ți dăm. 

 

16 

1. O Tată, ești tânăr mereu, 
 Şi totdeauna nou; 
Ca roua-i prospețimea Ta, 
 Ești viul Dumnezeu! 

Tu ești mereu același, 
 Şi nu îmbătrânești; 
Prin veacuri fără număr treci, 
 Şi tot mai tânăr ești. 

2. O, numai Tu ești Dumnezeu; 
 Ce nu ești Tu e vechi, 
Dar tot cu Tine-i nou şi viu, 
 Deși de veacuri ești. 

3. O, Tată, orice dar ne faci, 
 E noutate-n el; 
Şi legământul, calea Ta 
 Sunt noi, şi noi rămân. 

4. Noua creație suntem, 
 Inima, duhu-s noi; 
Şi zi de zi Tu ne-nnoieşti, 
 Căci viaţă Tu ne ești. 

5. Va fi un cer şi-un pământ nou, 
 Şi-un nou oraș în el; 
Lună de lună fructe noi, 
 Căci totu-i nou în el. 

6. O Tată, Tu ești nou mereu, 
 Şi-n Tine totu-i nou; 
Un cântec nou noi Îți cântăm, 
 Şi-o laudă nouă-Ţi dăm. 
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Mesajul doi 

Să alergăm în cursa creștină pentru a obține premiul 
întorcându-ne privirea spre Isus, Autorul și Perfectatorul credinței noastre 

Lectură biblică: Evr. 12:1-2; 1 Cor. 9:24; Fil. 3:13-14; 
2 Tim. 4:7-8; Rom. 12:3; Cânt. Cânt. 1:4; Ier. 31:3 

I. „De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare 
de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne 
înfășoară așa de lesne și să alergăm stăruitor în cursa care ne stă 
înainte” — Evr. 12:1: 

A. Norul este pentru a călăuzi poporul în a-L urma pe Domnul (Num. 9:15-22), 
iar Domnul este în nor pentru a fi împreună cu poporul (Exod 13:21-22); în 
limba greacă, cuvântul martori implică sentimentul de martiri (Fapte 1:8): 
1. Cu poporul credinței, putem avea prezența Domnului și călăuzirea Sa; toate 

persoanele credinței, persoanele bisericii sunt norul; cea mai bună cale de a 
căuta prezența Domnului este de a veni la biserică. 

2. Dacă cineva caută călăuzirea Domnului, el trebuie să urmeze norul, biserica; 
Domnul este în nor, ceea ce înseamnă că El este împreună cu oamenii 
credinței. 

3. Din moment ce suntem oamenii credinței, noi suntem norul de astăzi, iar 
oamenii Îl pot urma pe Domnul urmându-ne pe noi; cei care Îl caută pe El 
pot găsi prezența Sa cu noi — comp. cu 1 Cor. 14:24-25; Ps. 36:8-9; 16:11. 

B. Viața creștină este o cursă; fiecare creștin mântuit trebuie să alerge în cursă 
pentru a câștiga premiul (1 Cor. 9:24); premiul nu este mântuirea într-un 
sens obișnuit (Efes. 2:8; 1 Cor. 3:15), ci o răsplată într-un sens special (Evr. 
10:35; 1 Cor. 3:14); apostolul Pavel a alergat în cursă și a câștigat premiul 
(9:26-27; Fil. 3:13-14; 2 Tim. 4:7-8): 
1. O piedică este o greutate, povară sau un impediment; alergătorii dintr-o 

cursă dau jos orice greutate care nu este necesară, orice povară care îi 
împiedică, astfel încât să nu aibă niciun impediment care să-i împiedice să 
câștige cursa. 

2. Unicul păcat care înfășoară în acest context a fost păcatul voit de a renunța 
la adunarea împreună cu sfinții, de a renunța la noul legământ din economia 
lui Dumnezeu și de a se întoarce înapoi la iudaism (Evr. 10:26); atât 
greutatea care împiedică, cât și păcatul care încurcă i-au frustrat pe 
credincioșii evrei și i-au împiedicat să alerge în cursa cerească din calea 
noului legământ de a-L urma pe Isus. 

C. Trebuie să alergăm cu răbdare, cerându-I Domnului să ne direcționeze 
inimile în dragostea lui Dumnezeu și în răbdarea lui Cristos — 2 Tes. 3:5: 
1. Dragostea aceasta este dragostea noastră pentru Dumnezeu, care rezultă 

din dragostea lui Dumnezeu (1 Ioan 4:19) care a fost turnată în inimile 
noastre (Rom. 5:5). 

2. Această răbdare înseamnă a răbda cu răbdarea Cristosului pe care L-am 
savurat și experimentat — comp. cu Apoc. 1:9. 

II. „Să privim țintă la Întemeietorul și Desăvârșitorul credinței 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria ce Îi era pusă înainte, a 
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răbdat crucea, disprețuind rușinea, și S-a așezat la dreapta 
tronului lui Dumnezeu” — Evr. 12:2: 

A. Noi putem să trăim viața creștină, să alergăm în cursa creștină privind spre 
Isus cu atenție neîmpărțită, întorcându-ne de la orice alt obiect: 
1. Isus cel minunat, care este întronat în cer și încoronat cu glorie și onoare 

(2:9) este cea mai mare atracție din univers. 
2. El este ca un magnet imens care îi atrage la Sine pe toți căutătorii Săi — 

Cânt. Cânt. 1:4; Osea 11:4; Ier. 31:3. 
3. Fiind atrași de frumusețea Lui fermecătoare (caracterul vrednic de iubit, 

plăcut, încântător) ne întoarcem noi privirile de la toate lucrurile în afara Sa 
— Ps. 27:4. 

4. Fără un asemenea obiect fermecător, cum ne-am putea întoarce privirile de 
la atât de multe lucruri care distrag pe pământ? 

B. Isus este Autorul, Inițiatorul, Inauguratorul, sursa și cauza credinței; în 
omul nostru natural nu avem nicio abilitate de a crede, însă când privim la 
Isus, El ca Duh dătător de viață (1 Cor. 15:45b) ne transfuzează cu El Însuși, 
cu elementul Său de a crede. 

C. Apoi, spontan, un fel de credință se ridică în ființa noastră și avem credința 
pentru a crede în El; această credință nu este de la noi înșine, ci din El, care 
Se împarte pe Sine ca element de a crede, ca să creadă pentru noi. 

D. Credința este Cristos Însuși care crede pentru noi într-un mod foarte 
subiectiv; El ne transfuzează cu El Însuși, introducându-Se în noi până când 
El, Persoana Însăși, devine elementul credinței din ființa noastră. 

E. Astfel, nu noi suntem cei care credem; El este Cel care crede în interiorul 
nostru; în acest fel El ne face o ființă care crede (comp. cu Fapte 6:5; 11:22-
24a); în aparență, este credința noastră, dar de fapt este credința Sa; aceasta 
este credința autentică. 

F. Credința este abilitatea de substanțiere, un al șaselea simț, simțul prin care 
substanțiem, dăm substanță lucrurilor nevăzute sau la care sperăm — Evr. 
11:1: 
1. Substanțierea este abilitatea care ne ajută să conștientizăm o substanță. 
2. Funcția celor cinci simțuri ale noastre este de a substanția lucrurile din 

lumea exterioară, transferând toate aspectele obiective întru noi pentru a 
deveni experimentarea noastră subiectivă. 

3. Așa cum ochiul este pentru văz, urechea pentru auz și nasul pentru miros, 
tot astfel credința, duhul nostru de credință este organul prin care 
substanțiem toate lucrurile din lumea spirituală nevăzută întru noi — 2 Cor. 
4:13. 

4. În domeniul divin și mistic al Duhului finalizat, noi ne putem exersa duhul 
de credință împreună cu simțurile spirituale de a-L vedea pe Domnul (Efes. 
1:18; Mat. 5:8; Iov 42:5), a-L auzi (Gal. 3:2; Apoc. 2:7a), a-L atinge (Mat. 9:21; 
14:36; Ioan 4:24), a-L gusta (Ps. 34:8; 1 Pet. 2:2-3) și a-L mirosi, fiind îmbibați 
cu El într-un asemenea grad încât devenim „mireasma lui Cristos” (2 Cor. 
2:15), umblarea noastră creștină în dragoste fiind o savoare de o mireasmă 
plăcută lui Dumnezeu (Efes. 5:2); mai mult, în calitate de căutători iubitori 
ai Săi, în final devenim maturi în viață în măsura în care avem o intuiție 
spirituală și un simț olfactiv de discernământ înalt și acut pentru a discerne 
lucrurile care țin de Dumnezeu și care nu țin de Dumnezeu (Cânt. Cânt.  
7:4b; Fil. 1:9). 
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G. Credința, fiind substanțierea lucrurilor în care sperăm, ne asigură și ne 
convinge de lucrurile nevăzute; astfel, credința este dovada, proba lucrurilor 
nevăzute — Evr. 11:1: 
1. „Căci cu nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu 

mai este nădejde, căci cine nădăjduiește ceea ce se vede? În schimb, dacă 
nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare” — Rom. 8:24-25. 

2. Viața noastră ar trebui să fie o viață a speranței, care merge împreună cu 
credința și rămâne împreună cu credința (1 Pet. 1:21; 1 Cor. 13:13); ar trebui 
să fim cei care „calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avraam” 
(Rom. 4:12), care „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut” (v. 18). 

3. Trebuie să ne exersăm duhul nostru de credință pentru a umbla prin 
credință și nu prin ceea ce se vede (2 Cor. 4:13; 5:7); noi nu privim, nu ne 
uităm la „ce se vede, ci la ce nu se vede, căci ce se vede este trecător, pe când 
ce nu se vede este veșnic” (4:18). 

4. Viața creștină este o viață a lucrurilor nevăzute; degradarea bisericii este 
degradarea de la lucrurile nevăzute la lucrurile văzute — Evr. 11:27; 1 Pet. 
1:8; Gal. 6:10. 

5. Recâștigarea Domnului este de a recâștiga biserica Sa de la lucrurile văzute 
la lucrurile nevăzute. 

H. Isus este Perfectatorul, Finalizatorul, Desăvârșitorul credinței noastre — 
Evr. 12:2a: 
1. În timp ce ne întoarcem privirile către El încontinuu, El va finaliza și va 

desăvârși credința de care avem nevoie pentru a alerga în cursa cerească — 
v. 1. 

2. Toți avem aceeași credință în calitate, însă cantitatea de credință pe care o 
avem depinde de cât de mult Îl contactăm pe Dumnezeul viu ca El să poată 
fi sporit în noi — Rom. 12:3: 

 Credința din stadiul progresiv provine din contactul nostru cu 
Dumnezeul Triunic, care este credința în noi — 1 Tes. 5:17. 

 Calea de a primi o asemenea credință este de a contacta sursa ei, 
Domnul, Dumnezeul procesat și finalizat, chemându-L, rugându-ne Lui 
și citind cu rugăciune cuvântul Său — Evr. 4:16; Rom. 10:12; 2 Tim. 2:22; 
Efes. 6:17-18; Evr. 4:2. 

 Când Îl contactăm, El Se revarsă în interiorul nostru și există o 
reciprocitate a credinței între noi; suntem încurajați prin credința care 
se af lă în noi reciproc — Rom. 1:12; Film. 6. 

3. Duhul nostru regenerat, duhul nostru de credință este victoria care biruie 
lumea organizată și uzurpată de Satan — 1 Ioan 5:4; Ioan 3:6; 2 Cor. 4:13; 1 
Ioan 5:18. 

4. Marea putere de nestăpânit și nelimitată a credinței motivează mii de 
persoane să sufere pentru Domnul, să-și riște viețile și să devină trimiși 
biruitori și martiri pentru a duce la îndeplinire economia eternă a lui 
Dumnezeu care este în credință — Luca 18:8; Fil. 2:30; Rom. 16:3-4; Fapte 
20:24; 1 Tim. 1:4; Evr. 12:3; comp. cu Judec. 8:4. 

I. Conform cu Evrei 12:2, pentru bucuria pusă înaintea Sa, Isus a „a răbdat 
crucea, disprețuind rușinea, și S-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu”: 
1. Domnul Isus a știut că prin moartea Sa va fi glorificat în înviere (Luca 24:25-

26) și că viața Sa divină va fi eliberată pentru a produce mulți frați pentru 
expresia Sa (Ioan 12:23-24; Rom. 8:29); pentru bucuria care I-a fost pusă 
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înainte (Ioan 16:20-22), El a disprețuit rușinea și S-a predat de bunăvoie în 
mâna conducătorilor uzurpați de Satan ai evreilor și ai neamurilor și pentru 
a fi condamnat la moarte de ei. 

2. Așadar, Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult în ceruri și L-a așezat la 
dreapta Sa (Marcu 16:19; Fapte 2:33-35), I-a dăruit numele care este mai 
presus de orice nume (Fil. 2:9-10), L-a făcut atât Domn, cât și Cristos (Fapte 
2:36), și L-a încoronat cu glorie și onoare (Evr. 2:9). 

3. Dacă privim spre El ca Persoană atât de minunată și de atotinclusivă, El, 
împărțindu-Se pe Sine în noi pentru a fi cerul, viața și tăria, ne va transfuza 
și ne va infuza cu tot ceea ce este El pentru a ne face capabili să alergăm în 
cursa cerească și să trăim viața cerească pe pământ; în acest fel El ne va 
purta pe toată calea care ține o viață întreagă și ne va aduce în glorie — 2 
Cor. 3:16, 18; 1 Pet. 5:4; 2 Tim. 4:8. 
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Mesajul 3 Imn 

66 

1. Ce dulce numele Isus sună 
 În urechea celui credincios! 
El alină şi vindecă răni, 
 Şi teama o alungă. 

2. El vindecă duhul cel zdrobit, 
 Şi stinge orice neliniște; 
E mană pentru cel flămând, 
 Odihnă pentru toți. 

3. Nume drag! El stânca-i pe care clădim; 
 Scutul nostru, loc de adăpost; 
Şi comoara noastră veșnic plină 
 Cu har nemărginit. 

4. Isus, Prieten şi Mântuitor, 
 Profet şi Preot şi-’Mpărat; 
Domnul, Viața, Calea, Țelul nost,’ 
 Primește-a noastre laude. 

5. E slab efortul inimii, 
 Şi rece-i gândul nostru cel mai cald; 
Dar când Te vom vedea cum ești, 
 Te vom slăvi deplin. 

6. Pân-atunci iubirea Ta o vom vesti 
 Cu fiece suflare; 
Şi vom triumfa-n numele Tău, 
 Ce moartea o învinge. 
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Mesajul trei 

Să luăm scutul credinței, 
să experimentăm încercarea credinței noastre  

și să primim sfârșitul credinței noastre — mântuirea sufletelor noastre 

Lectură biblică: Efes. 6:12, 14-16; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 1:5; 
1 Pet. 1:7, 9; 4:12, 16; Evr. 10:35, 37, 39 

I. Ca membre ale Trupului lui Cristos angajați în război „împotriva 
duhurilor răutății care sunt în locurile cerești”, trebuie să luăm 
scutul credinței, cu care vom „putea stinge toate săgețile arzătoare 
ale celui rău” — Efes. 6:12, 16: 

A. Scutul credinței nu este ceva cu care ne îmbrăcăm, ci un lucru pe care îl luăm 
pentru a ne proteja împotriva atacurilor dușmanului și pentru a stinge toate 
săgețile arzătoare ale celui rău — v. 16. 

B. Trebuie să ne dăm seama că credința este un scut pus între noi și Satan: 
1. Credința este o protecție împotriva săgeților arzătoare ale inamicului — 

acuzații, ispite, propuneri, îndoieli, întrebări, minciuni, capcane și atacuri — 
2 Cor. 2:11. 

2. Săgețile arzătoare ale lui Satan vin ca gânduri injectate în mintea noastră; 
aceste gânduri pot părea a fi propriile noastre gânduri, dar sunt gânduri 
care vin de la Satan. 

3. Când vin săgețile, ele lovesc scutul și suntem capabili să stingem toate 
săgețile arzătoare ale celui rău — Efes. 6:16. 

C. Credința vine după adevăr, dreptate și pace — vv. 14-15: 
1. Avem nevoie de adevăr care să ne încingă coapsele, de dreptate care să ne 

acopere conștiința, de pace ca sprijin pentru picioarele noastre și de credință 
care să ne apere întreaga ființă. 

2. Dacă avem adevărul în trăirea noastră, dreptatea ca acoperire și pacea ca 
poziția noastră, vom avea spontan credință — vv. 14-16. 

D. Scutul credinței are mai multe aspecte: credința în Dumnezeu (Marcu 11:22), 
credința în inima lui Dumnezeu (Rom. 8:31-39), credința în credincioșia lui 
Dumnezeu (1 Cor. 1:9; 1 Ioan 1:9), credința în capacitatea lui Dumnezeu 
(Efes. 3:20), credința în Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 6:63, 68; Fapte 20:32), 
credința în voia lui Dumnezeu (Efes. 1:9, 11) și credința în suveranitatea lui 
Dumnezeu (Rom. 9:19-29). 

II. Unu Petru 1:7 vorbește despre încercarea credinței noastre: 

A. Încercarea credinței este testarea pentru aprobare; cuvântul grecesc redat 
prin „încercare” înseamnă „testare pentru aprobare”. 

B. Suntem puși în încercări pentru că credința noastră trebuie testată, 
aprobată — 4:12. 

C. Nicio persoană care a crezut în Domnul și a primit har nu poate evita 
testarea credinței — Ioan 3:15, 36; 1:16. 

D. Biblia arată că nu există credință fără încercare; toată credința trebuie pusă 
la încercare — 1 Pet. 1:7; 4:12: 
1. Dumnezeu ne testează credința pentru ca noi să creștem în credință și în 

viață — Efes. 4:15: 
 Niciun creștin nu poate crește fără ca mai întâi să-i fie testată credința. 
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 Când credința noastră este pusă la încercare, creștem în mod spontan 
— 1 Pet. 2:2; 2 Pet. 3:18; 1 Cor. 3:6-7. 

2. Dumnezeu ne testează credința pentru a Se satisface — dovedind că avem 
credință autentică — 1 Pet. 1:7: 

 Credința autentică este cea care Îl satisface pe Dumnezeu — 1 Tim. 1:5; 
2 Tim. 1:5. 

 O credință care este aprobată este o glorie pentru numele lui Dumnezeu 
— 1 Pet. 4:11; Ioan 12:28: 
1) Numele lui Dumnezeu este glorificat în această lume printr-o credință 

aprobată — 1 Pet. 1:7. 
2) Când trecem prin necazuri, persecuții, obstacole și întuneric și încă mai 

credem după aceste încercări și încă rămânem tari după aceste 
încercări, această credință va glorifica numele lui Dumnezeu — 2:12; 
4:12, 16. 

E. Aprobarea credinței vine din credința potrivită; accentul aici nu este pus pe 
credință, ci pe dovedirea credinței prin încercări care vin prin suferințe — 
1:7. 

F. În versetul 7 Petru spune că încercarea credinței noastre este „cu mult mai 
scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc”: 
1. Cuvintele cu mult mai scumpă decât aurul […] prin foc nu modifică credința; 

modifică încercarea. 
2. Aceasta înseamnă că încercarea credinței noastre este mult mai prețioasă 

decât încercarea aurului: 
 Comparația aici este aceea dintre încercarea credinței noastre și 

încercarea aurului. 
 Aurul este dovedit de focul purificator; în același mod, credința noastră 

este dovedită prin încercare. 
G. Este încercarea, dovedirea credinței, nu credința însăși, care poate fi găsită 

spre laudă — vv. 7-8: 
1. Aceasta este ca și examinarea de către școală a studiului elevului: ceea ce se 

dovedește a fi aprobat este examinarea, nu studierea elevului în sine. 
2. Dacă încercarea credinței noastre este pozitivă, încercarea va avea ca 

rezultat laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Isus Cristos — vv. 7-8: 
 Domnul este cu noi astăzi (Mat. 28:20), dar într-un mod ascuns, acoperit. 
 Întoarcerea Lui va fi descoperirea Sa, când El va fi văzut în mod deschis 

de toți — Apoc. 1:7. 
 În acel moment nu doar El va fi descoperit, ci și dovedirea credinței 

noastre. 

III. Faptul că dovedirea credinței noastre este găsită înspre laudă, 
glorie și onoare are ca rezultat primirea sfârșitului credinței 
noastre — mântuirea sufletelor noastre — 1 Pet. 1:9: 

A. Mântuirea din versetul 5 este mântuirea deplină, mântuirea supremă, 
mântuirea Dumnezeului Triunic; ea se referă în mod specific la mântuirea 
sufletelor noastre de pedeapsa dispensațională a tratării guvernamentale a 
Domnului la întoarcerea Sa. 

B. Aceasta este mântuirea — mântuirea sufletelor noastre — care este gata să 
ni se descopere în vremea din urmă, harul care ne va fi adus la descoperirea 
lui Isus Cristos în glorie; mântuirea sufletelor noastre este sfârșitul credinței 
noastre — vv. 9, 13; Mat. 16:27. 
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C. Sufletul nostru va fi mântuit de suferințe întru savurarea deplină a 
Domnului la descoperirea Sa, la întoarcerea Sa — 25:31: 
1. Pentru această mântuire trebuie să ne renegăm sufletul nostru, viața 

noastră sufletească, cu toate plăcerile ei din acest veac, pentru a o dobândi 
în savurarea Domnului în epoca viitoare — 10:37-39; 16:24-27; Luca 17:30-
33; Ioan 12:25: 

 A pierde viața-suflet înseamnă a pierde savurarea sufletului, iar a salva 
viața-suflet înseamnă a păstra sufletul în savurarea sa — Mat. 16:25. 

 Fie ne vom pierde astăzi viața-suflet și o vom câștiga în epoca viitoare, 
fie ne vom salva astăzi viața-suflet și o vom pierde în veacul care vine. 

 Dacă vrem să intrăm în bucuria Domnului în epoca viitoare, trebuie să 
plătim prețul în această epocă, pierzându-ne viața-suflet — 25:21, 23. 

2. La descoperirea Domnului, prin scaunul Său de judecată, unii credincioși vor 
intra în bucuria Domnului, iar unii vor suferi în plânsul și scrâșnirea dinților 
— vv. 21, 23; 24:45-46; 25:30; 24:51. 

3. A intra în bucuria Domnului este mântuirea sufletelor noastre – Evr. 10:39: 
 Salvarea, sau câștigarea, sufletului nostru depinde de modul în care 

tratăm sufletul nostru în urmarea Domnului după ce suntem mântuiți 
și regenerați. 

 Dacă ne pierdem sufletul acum de dragul Domnului, îl vom mântui și 
va fi mântuit sau câștigat la întoarcerea Domnului — Luca 9:24; 1 Pet. 
1:9. 

 Câștigarea sufletului va fi răsplata împărăției pentru urmașii biruitori 
ai Domnului — Evr. 10:35; Mat. 16:22-28. 

D. Puterea lui Dumnezeu este capabilă să ne păzească înspre această mântuire, 
ca să o putem obține; puterea lui Dumnezeu este motivul pentru care suntem 
păziți, iar credința este mijlocul prin care puterea lui Dumnezeu devine 
eficientă pentru a ne păzi — 1 Pet. 1:5. 

E. Ar trebui să așteptăm cu nerăbdare această mântuire minunată, deplină și 
supremă și să ne pregătim pentru descoperirea ei splendidă — Rom. 8:19, 
23. 


	I. Credința este substanțierea faptelor lui Dumnezeu:
	A. Evrei 11:1 spune: „Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd”; expresia, încredere neclintită (lit. substanțiere) înseamnă capacitatea de a face ceva real (culorile sun...
	B. Toate faptele lui Dumnezeu consemnate în Biblie sunt reale; totuși, aceste fapte pot fi substanțiate numai prin credință, deoarece credința este substanțierea lucrurilor nădăjduite, convingerea lucrurilor nevăzute.
	C. Avem nevoie de credință pentru a substanția un fapt spiritual, divin, așa cum avem nevoie de ochi, urechi și mâini pentru a substanția obiectele fizice; credința nu este o înțelegere mentală a unui adevăr; este vederea unui fapt divin și substanție...
	D. A crede înseamnă a ne exersa duhul de credință (2 Cor. 4:13) pentru a substanția faptele divine; odată ce credem spunând Amin Cuvântului lui Dumnezeu, substanțiem faptele divine și le avem; Amin nu înseamnă dorința ca un lucru să fie împlinit, ci o...

	II. Credința este substanțierea substanței adevărului (Evr. 11:1), care este realitatea conținutului economiei noutestamentare a lui Dumnezeu:
	A. O astfel de credință este repartizată tuturor credincioșilor în Cristos ca porție a lor, care este la fel de prețioasă pentru toți cei care au primit-o — 2 Pet. 1:1; comp. cu Col. 1:12.
	B. Ca o astfel de porție de la Dumnezeu, această credință este obiectivă pentru noi în adevărul divin, dar ea aduce în noi toate conținuturile substanțierii sale, făcându-le astfel pe toate, împreună cu ea însăși (credința), subiective pentru noi în e...
	C. Este la fel ca peisajul (adevărul) și vederea (credința) fiind obiective pentru camera de fotografiat (noi); dar atunci când lumina (Duhul) aduce peisajul pe film (duhul nostru) în aparatul de fotografiat, atât vederea cât și peisajul devin subiect...

	III. Credința înseamnă că credem că Dumnezeu este și noi nu suntem — Evr. 11:5-6, 1-2; 2 Cor. 4:13, 18:
	A. Fără credință este imposibil să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, să-L facem pe Dumnezeu fericit — Evr. 11:6a.
	B. A crede că Dumnezeu este, înseamnă a crede că El este totul pentru noi și că noi suntem nimic — Ioan 8:58; Ecl. 1:2.
	C. A crede că Dumnezeu este înseamnă că noi nu suntem; El trebuie să fie Singurul, Unicul, în toate, iar noi trebuie să fim nimic în toate — Gen. 5:24; Evr. 11:5.
	D. A crede că Dumnezeu este înseamnă a ne renega sinele; El este în întregul univers și noi toți suntem nimic — Luca 9:23.
	E. Eu ar trebui să fiu nimic; nu ar trebui să exist; numai El ar trebui să existe — „nu mai trăiesc eu, ci Cristos” — Gal. 2:20.
	F. Înainte de strămutarea lui Enoh, el a obținut mărturia că I-a fost plăcut lui Dumnezeu (Evr. 11:5-6); Enoh a umblat continuu în sus împreună cu Dumnezeu zi și noapte timp de trei secole, exersându-și credința pentru a crede că Dumnezeu este, deveni...

	IV. Credința înseamnă că noi credem că Dumnezeu este un răsplătitor al celor care Îl caută cu sârguință — Evr. 11:6; Gen. 15:1; Fil. 3:8, 14:
	A. Răsplata lui Enoh a fost cel mai înalt grad de viață — scăparea de moarte — Evr. 11:5a; 2 Cor. 5:4; Rom. 8:6, 10-11; 5:17.
	B. Domnul este un răsplătitor, iar noi trebuie să fim căutătorii Săi — Ps. 27:4, 8; 42:1-2; 43:4; 73:25; 119:2, 10.
	C. Suntem cei care trăim prin credință, privind către răsplata savurării depline a lui Cristos în împărăția milenară și, la fel ca Moise, perseverând ca fiind cei care Îl văd pe Cel nevăzut — Fil. 3:14; Evr. 11:26-27.

	V. Credința este înrădăcinată în faptele mari, eterne și divine ale lui Dumnezeu, date nouă ca legământ în Cuvântul Său sfânt; credința subiectivă a credincioșilor este în duhul lor, ceea ce face din duhul lor contopit un duh de credință — 2 Cor. 4:13...
	A. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că Dumnezeu este dragoste — 1 Ioan 4:8.
	B. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că harul lui Dumnezeu este suficient — 2 Cor. 12:9.
	C. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că Cristos este capabil să ne mântuiască până în cel mai înalt grad — Evr. 7:25.
	D. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem în Cristos, că Cristos este în noi și că noi și Cristos suntem una — 1 Cor. 1:30; Col. 1:27; Ioan 14:20; 15:5.
	E. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem copiii și moștenitorii lui Dumnezeu — Rom. 8:16-17.
	F. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că am fost făcuți deplini în Cristos — Col. 2:10.
	G. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede în faptul că suntem templul Dumnezeului celui viu și că trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt dinăuntrul nostru — 1 Cor. 3:16; 6:19; 2 Cor. 6:16.
	H. Ne opunem diavolului fiind fermi în credința noastră subiectivă în puterea protectoare și grija iubitoare a lui Dumnezeu — 1 Pet. 5:8-9:
	1. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că Domnul a fost manifestat cu scopul de a distruge lucrările diavolului — 1 Ioan 3:8.
	2. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că moartea Domnului l-a distrus pe cel care are puterea morții, diavolul — Evr. 2:14.
	3. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că învierea Domnului l-a dat de rușine pe Satan; viața de înviere este o viață care nu poate fi atinsă de moarte, care transcende moartea, care este dincolo de hotarul morții, care iese din moa...
	4. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că înălțarea Domnului L-a pus mult mai presus de puterea lui Satan — Efes. 1:20-22; 2:6; 6:11, 13.
	5. Trebuie să ne exersăm duhul de credință pentru a crede că victoria Domnului este completă și că întreaga noastră viață este inclusă în această victorie; trebuie să vedem ca am biruit deja și că luptăm din poziția de victorie pentru a ne menține vic...


	VI. Toate posesiunile noastre spirituale în Cristos sunt concretizate și actualizate prin credință:
	A. Credința deschide ușa pentru fiecare binecuvântare care este a noastră în Cristos — 2 Tim. 3:15; Efes. 1:3.
	B. Credința oprește carnea cu energia și efortul ei natural și ne dă acces la harul lui Dumnezeu și o poziție solidă în har, care este Dumnezeul Triunic procesat ca să putem intra în El și să-L savurăm — Rom. 5:2.
	C. Cu toții suntem „fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus” — Gal. 3:26.
	D. Dreptatea care este Dumnezeu Însuși trăită din noi este prin credința în Cristos; Cristos Însuși infuzat în noi prin aprecierea noastră față de El devine credința noastră, credința lui Cristos care ne aduce într-o unire organică cu El — Fil. 3:9.
	E. Suntem sfințiți dispozițional, lucru care înseamnă că suntem saturați cu Dumnezeu ca posesiunea noastră pentru savurarea noastră astăzi și pentru a fi transformați de natura sfântă a lui Dumnezeu și cu ea — Fapte 26:18; Rom. 6:19, 22; 2 Cor. 3:18.
	F. Curățirea interioară a inimii omului poate fi realizată numai de Duhul Sfânt cu viața divină prin credință.
	G. Cristos Își face domiciliul adânc în inimile noastre prin credință; locuirea în interior a lui Cristos este misterioasă și abstractă și o înțelegem nu prin simțurile noastre fizice, ci prin simțul credinței — Efes. 3:17.
	H. La momentul regenerării noastre, am crezut întru Cristos și am primit Duhul prin credință ca binecuvântare supremă a evangheliei; după aceasta, Dumnezeu ne dă Duhul în mod continuu, iar primirea de către noi a Duhului este ceva continuu, pe tot par...
	I. Moștenim promisiunile lui Dumnezeu prin credință — Evr. 6:12.
	J. Avem victoria asupra lumii prin credință, prin care suntem capabili să biruim lumea organizată și uzurpată de Satan.
	K. Avem victoria asupra celui rău prin luarea scutului credinței, care este capabil să stingă toate săgețile arzătoare ale celui rău, care sunt ispitele, propunerile, îndoielile, întrebările, minciunile și atacurile lui Satan — Efes. 6:16.
	L. Prin credință suntem capabili să biruim în mijlocul tuturor circumstanțelor noastre de suferință și dificultăți — Evr. 11:33-34.
	M. Suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu prin credință și avem putere prin credință — 1 Pet. 1:5; Mat. 17:19-20; 21:21-22.

	VII. „Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice: «Astăzi», pentru ca niciunul din voi să nu se î...
	A. A desparte înseamnă și „a întoarce”; atunci când ne exersăm duhul de credință și ne păstrăm inima întoarsă către Domnul, vălul este luat și Îl putem privi ca Dumnezeul gloriei cu o față dezvelită, astfel încât să fim continuu transfuzați cu El, cu ...
	B. Trebuie să vedem că necredința este cel mai mare păcat; suntem credincioși care umblă prin credință și nu prin vedere (2 Cor. 5:7); un credincios este o persoană care nu se încrede în lucrurile care pot fi văzute, ci el ia anumite lucruri nevăzute,...
	C. Îl biruim pe diavolul, acuzatorul fraților, prin declararea de către noi a faptelor divine, care este cuvântul mărturiei noastre (Apoc. 12:10-11); Îl urmăm pe Domnul ca fiind Cel care l-a înfruntat pe vrăjmaș nu prin propriul Său cuvânt, ci spunând...
	D. Nu ar trebui să credem în sentimentele noastre, ci să credem în faptele divine din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu; trebuie să învățăm să declarăm faptele divine, mistice și eterne ale ceea ce Domnul a făcut, face și va face în noi, pentru noi și pr...

	VIII. Ca popor al credinței, suntem oameni ai zilei de „astăzi”; primul punct al căii actuale de a practica mișcarea prezentă a Domnului este să fim umpluți cu Duhul în interior și în exterior, în mod esențial și economic, pentru viața și lucrarea noa...
	„Uită de savurarea de ieri a lui Cristos. Ai nevoie de o savurare proaspătă. Ai nevoie de ceva la zi. Domnul a fost acolo în sala de întâlnire Elden, dar El nu este acolo acum. El este aici mișcându-Se în prezent în recâștigarea Sa și El este în tine....
	„Ești o persoană a zilei de ieri? Noi toți ar trebui să fim oameni ai zilei de astăzi. Fiecare zi este un astăzi. Cu unii oameni fiecare zi este mâine, iar cu alții fiecare zi este ieri. […] Nu privi înainte spre viitor și nu te uita înapoi la trecut....
	I. „De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm stăruitor în cursa care ne stă înainte” — Evr. 12:1:
	A. Norul este pentru a călăuzi poporul în a-L urma pe Domnul (Num. 9:15-22), iar Domnul este în nor pentru a fi împreună cu poporul (Exod 13:21-22); în limba greacă, cuvântul martori implică sentimentul de martiri (Fapte 1:8):
	1. Cu poporul credinței, putem avea prezența Domnului și călăuzirea Sa; toate persoanele credinței, persoanele bisericii sunt norul; cea mai bună cale de a căuta prezența Domnului este de a veni la biserică.
	2. Dacă cineva caută călăuzirea Domnului, el trebuie să urmeze norul, biserica; Domnul este în nor, ceea ce înseamnă că El este împreună cu oamenii credinței.
	3. Din moment ce suntem oamenii credinței, noi suntem norul de astăzi, iar oamenii Îl pot urma pe Domnul urmându-ne pe noi; cei care Îl caută pe El pot găsi prezența Sa cu noi — comp. cu 1 Cor. 14:24-25; Ps. 36:8-9; 16:11.

	B. Viața creștină este o cursă; fiecare creștin mântuit trebuie să alerge în cursă pentru a câștiga premiul (1 Cor. 9:24); premiul nu este mântuirea într-un sens obișnuit (Efes. 2:8; 1 Cor. 3:15), ci o răsplată într-un sens special (Evr. 10:35; 1 Cor....
	1. O piedică este o greutate, povară sau un impediment; alergătorii dintr-o cursă dau jos orice greutate care nu este necesară, orice povară care îi împiedică, astfel încât să nu aibă niciun impediment care să-i împiedice să câștige cursa.
	2. Unicul păcat care înfășoară în acest context a fost păcatul voit de a renunța la adunarea împreună cu sfinții, de a renunța la noul legământ din economia lui Dumnezeu și de a se întoarce înapoi la iudaism (Evr. 10:26); atât greutatea care împiedică...

	C. Trebuie să alergăm cu răbdare, cerându-I Domnului să ne direcționeze inimile în dragostea lui Dumnezeu și în răbdarea lui Cristos — 2 Tes. 3:5:
	1. Dragostea aceasta este dragostea noastră pentru Dumnezeu, care rezultă din dragostea lui Dumnezeu (1 Ioan 4:19) care a fost turnată în inimile noastre (Rom. 5:5).
	2. Această răbdare înseamnă a răbda cu răbdarea Cristosului pe care L-am savurat și experimentat — comp. cu Apoc. 1:9.


	II. „Să privim țintă la Întemeietorul și Desăvârșitorul credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria ce Îi era pusă înainte, a răbdat crucea, disprețuind rușinea, și S‑a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu” — Evr. 12:2:
	A. Noi putem să trăim viața creștină, să alergăm în cursa creștină privind spre Isus cu atenție neîmpărțită, întorcându-ne de la orice alt obiect:
	1. Isus cel minunat, care este întronat în cer și încoronat cu glorie și onoare (2:9) este cea mai mare atracție din univers.
	2. El este ca un magnet imens care îi atrage la Sine pe toți căutătorii Săi — Cânt. Cânt. 1:4; Osea 11:4; Ier. 31:3.
	3. Fiind atrași de frumusețea Lui fermecătoare (caracterul vrednic de iubit, plăcut, încântător) ne întoarcem noi privirile de la toate lucrurile în afara Sa — Ps. 27:4.
	4. Fără un asemenea obiect fermecător, cum ne-am putea întoarce privirile de la atât de multe lucruri care distrag pe pământ?

	B. Isus este Autorul, Inițiatorul, Inauguratorul, sursa și cauza credinței; în omul nostru natural nu avem nicio abilitate de a crede, însă când privim la Isus, El ca Duh dătător de viață (1 Cor. 15:45b) ne transfuzează cu El Însuși, cu elementul Său ...
	C. Apoi, spontan, un fel de credință se ridică în ființa noastră și avem credința pentru a crede în El; această credință nu este de la noi înșine, ci din El, care Se împarte pe Sine ca element de a crede, ca să creadă pentru noi.
	D. Credința este Cristos Însuși care crede pentru noi într-un mod foarte subiectiv; El ne transfuzează cu El Însuși, introducându-Se în noi până când El, Persoana Însăși, devine elementul credinței din ființa noastră.
	E. Astfel, nu noi suntem cei care credem; El este Cel care crede în interiorul nostru; în acest fel El ne face o ființă care crede (comp. cu Fapte 6:5; 11:22-24a); în aparență, este credința noastră, dar de fapt este credința Sa; aceasta este credința...
	F. Credința este abilitatea de substanțiere, un al șaselea simț, simțul prin care substanțiem, dăm substanță lucrurilor nevăzute sau la care sperăm — Evr. 11:1:
	1. Substanțierea este abilitatea care ne ajută să conștientizăm o substanță.
	2. Funcția celor cinci simțuri ale noastre este de a substanția lucrurile din lumea exterioară, transferând toate aspectele obiective întru noi pentru a deveni experimentarea noastră subiectivă.
	3. Așa cum ochiul este pentru văz, urechea pentru auz și nasul pentru miros, tot astfel credința, duhul nostru de credință este organul prin care substanțiem toate lucrurile din lumea spirituală nevăzută întru noi — 2 Cor. 4:13.
	4. În domeniul divin și mistic al Duhului finalizat, noi ne putem exersa duhul de credință împreună cu simțurile spirituale de a-L vedea pe Domnul (Efes. 1:18; Mat. 5:8; Iov 42:5), a-L auzi (Gal. 3:2; Apoc. 2:7a), a-L atinge (Mat. 9:21; 14:36; Ioan 4:...

	G. Credința, fiind substanțierea lucrurilor în care sperăm, ne asigură și ne convinge de lucrurile nevăzute; astfel, credința este dovada, proba lucrurilor nevăzute — Evr. 11:1:
	1. „Căci cu nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, căci cine nădăjduiește ceea ce se vede? În schimb, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare” — Rom. 8:24-25.
	2. Viața noastră ar trebui să fie o viață a speranței, care merge împreună cu credința și rămâne împreună cu credința (1 Pet. 1:21; 1 Cor. 13:13); ar trebui să fim cei care „calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avraam” (Rom. 4:12), ca...
	3. Trebuie să ne exersăm duhul nostru de credință pentru a umbla prin credință și nu prin ceea ce se vede (2 Cor. 4:13; 5:7); noi nu privim, nu ne uităm la „ce se vede, ci la ce nu se vede, căci ce se vede este trecător, pe când ce nu se vede este veș...
	4. Viața creștină este o viață a lucrurilor nevăzute; degradarea bisericii este degradarea de la lucrurile nevăzute la lucrurile văzute — Evr. 11:27; 1 Pet. 1:8; Gal. 6:10.
	5. Recâștigarea Domnului este de a recâștiga biserica Sa de la lucrurile văzute la lucrurile nevăzute.

	H. Isus este Perfectatorul, Finalizatorul, Desăvârșitorul credinței noastre — Evr. 12:2a:
	1. În timp ce ne întoarcem privirile către El încontinuu, El va finaliza și va desăvârși credința de care avem nevoie pentru a alerga în cursa cerească — v. 1.
	2. Toți avem aceeași credință în calitate, însă cantitatea de credință pe care o avem depinde de cât de mult Îl contactăm pe Dumnezeul viu ca El să poată fi sporit în noi — Rom. 12:3:
	a. Credința din stadiul progresiv provine din contactul nostru cu Dumnezeul Triunic, care este credința în noi — 1 Tes. 5:17.
	b. Calea de a primi o asemenea credință este de a contacta sursa ei, Domnul, Dumnezeul procesat și finalizat, chemându-L, rugându-ne Lui și citind cu rugăciune cuvântul Său — Evr. 4:16; Rom. 10:12; 2 Tim. 2:22; Efes. 6:17-18; Evr. 4:2.
	c. Când Îl contactăm, El Se revarsă în interiorul nostru și există o reciprocitate a credinței între noi; suntem încurajați prin credința care se află în noi reciproc — Rom. 1:12; Film. 6.

	3. Duhul nostru regenerat, duhul nostru de credință este victoria care biruie lumea organizată și uzurpată de Satan — 1 Ioan 5:4; Ioan 3:6; 2 Cor. 4:13; 1 Ioan 5:18.
	4. Marea putere de nestăpânit și nelimitată a credinței motivează mii de persoane să sufere pentru Domnul, să-și riște viețile și să devină trimiși biruitori și martiri pentru a duce la îndeplinire economia eternă a lui Dumnezeu care este în credință ...

	I. Conform cu Evrei 12:2, pentru bucuria pusă înaintea Sa, Isus a „a răbdat crucea, disprețuind rușinea, și S‑a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu”:
	1. Domnul Isus a știut că prin moartea Sa va fi glorificat în înviere (Luca 24:25-26) și că viața Sa divină va fi eliberată pentru a produce mulți frați pentru expresia Sa (Ioan 12:23-24; Rom. 8:29); pentru bucuria care I-a fost pusă înainte (Ioan 16:...
	2. Așadar, Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult în ceruri și L-a așezat la dreapta Sa (Marcu 16:19; Fapte 2:33-35), I-a dăruit numele care este mai presus de orice nume (Fil. 2:9-10), L-a făcut atât Domn, cât și Cristos (Fapte 2:36), și L-a încoronat c...
	3. Dacă privim spre El ca Persoană atât de minunată și de atotinclusivă, El, împărțindu-Se pe Sine în noi pentru a fi cerul, viața și tăria, ne va transfuza și ne va infuza cu tot ceea ce este El pentru a ne face capabili să alergăm în cursa cerească ...


	I. Ca membre ale Trupului lui Cristos angajați în război „împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești”, trebuie să luăm scutul credinței, cu care vom „putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău” — Efes. 6:12, 16:
	A. Scutul credinței nu este ceva cu care ne îmbrăcăm, ci un lucru pe care îl luăm pentru a ne proteja împotriva atacurilor dușmanului și pentru a stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău — v. 16.
	B. Trebuie să ne dăm seama că credința este un scut pus între noi și Satan:
	1. Credința este o protecție împotriva săgeților arzătoare ale inamicului — acuzații, ispite, propuneri, îndoieli, întrebări, minciuni, capcane și atacuri — 2 Cor. 2:11.
	2. Săgețile arzătoare ale lui Satan vin ca gânduri injectate în mintea noastră; aceste gânduri pot părea a fi propriile noastre gânduri, dar sunt gânduri care vin de la Satan.
	3. Când vin săgețile, ele lovesc scutul și suntem capabili să stingem toate săgețile arzătoare ale celui rău — Efes. 6:16.

	C. Credința vine după adevăr, dreptate şi pace — vv. 14-15:
	1. Avem nevoie de adevăr care să ne încingă coapsele, de dreptate care să ne acopere conștiința, de pace ca sprijin pentru picioarele noastre și de credință care să ne apere întreaga ființă.
	2. Dacă avem adevărul în trăirea noastră, dreptatea ca acoperire și pacea ca poziția noastră, vom avea spontan credință — vv. 14-16.

	D. Scutul credinței are mai multe aspecte: credința în Dumnezeu (Marcu 11:22), credința în inima lui Dumnezeu (Rom. 8:31-39), credința în credincioșia lui Dumnezeu (1 Cor. 1:9; 1 Ioan 1:9), credința în capacitatea lui Dumnezeu (Efes. 3:20), credința î...

	II. Unu Petru 1:7 vorbește despre încercarea credinței noastre:
	A. Încercarea credinței este testarea pentru aprobare; cuvântul grecesc redat prin „încercare” înseamnă „testare pentru aprobare”.
	B. Suntem puși în încercări pentru că credința noastră trebuie testată, aprobată — 4:12.
	C. Nicio persoană care a crezut în Domnul și a primit har nu poate evita testarea credinței — Ioan 3:15, 36; 1:16.
	D. Biblia arată că nu există credință fără încercare; toată credința trebuie pusă la încercare — 1 Pet. 1:7; 4:12:
	1. Dumnezeu ne testează credința pentru ca noi să creștem în credință și în viață — Efes. 4:15:
	a. Niciun creștin nu poate crește fără ca mai întâi să-i fie testată credința.
	b. Când credința noastră este pusă la încercare, creștem în mod spontan — 1 Pet. 2:2; 2 Pet. 3:18; 1 Cor. 3:6-7.

	2. Dumnezeu ne testează credința pentru a Se satisface — dovedind că avem credință autentică — 1 Pet. 1:7:
	a. Credința autentică este cea care Îl satisface pe Dumnezeu — 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 1:5.
	b. O credință care este aprobată este o glorie pentru numele lui Dumnezeu — 1 Pet. 4:11; Ioan 12:28:
	1) Numele lui Dumnezeu este glorificat în această lume printr-o credință aprobată — 1 Pet. 1:7.
	2) Când trecem prin necazuri, persecuții, obstacole și întuneric și încă mai credem după aceste încercări și încă rămânem tari după aceste încercări, această credință va glorifica numele lui Dumnezeu — 2:12; 4:12, 16.



	E. Aprobarea credinței vine din credința potrivită; accentul aici nu este pus pe credință, ci pe dovedirea credinței prin încercări care vin prin suferințe — 1:7.
	F. În versetul 7 Petru spune că încercarea credinței noastre este „cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc”:
	1. Cuvintele cu mult mai scumpă decât aurul […] prin foc nu modifică credința; modifică încercarea.
	2. Aceasta înseamnă că încercarea credinței noastre este mult mai prețioasă decât încercarea aurului:
	a. Comparația aici este aceea dintre încercarea credinței noastre și încercarea aurului.
	b. Aurul este dovedit de focul purificator; în același mod, credința noastră este dovedită prin încercare.


	G. Este încercarea, dovedirea credinței, nu credința însăși, care poate fi găsită spre laudă — vv. 7-8:
	1. Aceasta este ca și examinarea de către școală a studiului elevului: ceea ce se dovedește a fi aprobat este examinarea, nu studierea elevului în sine.
	2. Dacă încercarea credinței noastre este pozitivă, încercarea va avea ca rezultat laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Isus Cristos — vv. 7-8:
	a. Domnul este cu noi astăzi (Mat. 28:20), dar într-un mod ascuns, acoperit.
	b. Întoarcerea Lui va fi descoperirea Sa, când El va fi văzut în mod deschis de toți — Apoc. 1:7.
	c. În acel moment nu doar El va fi descoperit, ci și dovedirea credinței noastre.



	III. Faptul că dovedirea credinței noastre este găsită înspre laudă, glorie și onoare are ca rezultat primirea sfârșitului credinței noastre — mântuirea sufletelor noastre — 1 Pet. 1:9:
	A. Mântuirea din versetul 5 este mântuirea deplină, mântuirea supremă, mântuirea Dumnezeului Triunic; ea se referă în mod specific la mântuirea sufletelor noastre de pedeapsa dispensațională a tratării guvernamentale a Domnului la întoarcerea Sa.
	B. Aceasta este mântuirea — mântuirea sufletelor noastre — care este gata să ni se descopere în vremea din urmă, harul care ne va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos în glorie; mântuirea sufletelor noastre este sfârșitul credinței noastre — vv. 9...
	C. Sufletul nostru va fi mântuit de suferințe întru savurarea deplină a Domnului la descoperirea Sa, la întoarcerea Sa — 25:31:
	1. Pentru această mântuire trebuie să ne renegăm sufletul nostru, viața noastră sufletească, cu toate plăcerile ei din acest veac, pentru a o dobândi în savurarea Domnului în epoca viitoare — 10:37-39; 16:24-27; Luca 17:30-33; Ioan 12:25:
	a. A pierde viața-suflet înseamnă a pierde savurarea sufletului, iar a salva viața-suflet înseamnă a păstra sufletul în savurarea sa — Mat. 16:25.
	b. Fie ne vom pierde astăzi viața-suflet și o vom câștiga în epoca viitoare, fie ne vom salva astăzi viața-suflet și o vom pierde în veacul care vine.
	c. Dacă vrem să intrăm în bucuria Domnului în epoca viitoare, trebuie să plătim prețul în această epocă, pierzându-ne viața-suflet — 25:21, 23.

	2. La descoperirea Domnului, prin scaunul Său de judecată, unii credincioși vor intra în bucuria Domnului, iar unii vor suferi în plânsul și scrâșnirea dinților — vv. 21, 23; 24:45-46; 25:30; 24:51.
	3. A intra în bucuria Domnului este mântuirea sufletelor noastre – Evr. 10:39:
	a. Salvarea, sau câștigarea, sufletului nostru depinde de modul în care tratăm sufletul nostru în urmarea Domnului după ce suntem mântuiți și regenerați.
	b. Dacă ne pierdem sufletul acum de dragul Domnului, îl vom mântui și va fi mântuit sau câștigat la întoarcerea Domnului — Luca 9:24; 1 Pet. 1:9.
	c. Câștigarea sufletului va fi răsplata împărăției pentru urmașii biruitori ai Domnului — Evr. 10:35; Mat. 16:22-28.


	D. Puterea lui Dumnezeu este capabilă să ne păzească înspre această mântuire, ca să o putem obține; puterea lui Dumnezeu este motivul pentru care suntem păziți, iar credința este mijlocul prin care puterea lui Dumnezeu devine eficientă pentru a ne păz...
	E. Ar trebui să așteptăm cu nerăbdare această mântuire minunată, deplină și supremă și să ne pregătim pentru descoperirea ei splendidă — Rom. 8:19, 23.


