
Mantuirea este a Domnului

Dacă Dumnezeu i-ar cere păcătosului – mort în păcat – ca el să facă primul pas, atunci El ar cere 
tocmai acel lucru care ar face mântuirea imposibilă sub Evanghelie la fel cum a fost dintotdeauna 
sub Lege, inând cont că omul este deopotrivă incapabil de a crede i de a asculta, i este lipsit deț ș ș  
puterea de a veni la Hristos, în aceea i măsură în care este lipsit de puterea de a merge în cer fărăș  
Hristos. Puterea trebuie să i se dea de la Duhul. El este mort în păcat; Duhul trebuie să-l învieze. 
Este legat de mâini i de picioare, înlăn uit de păcat, Duhul trebuie să-i taie legăturile păcatului iș ț ș  
atunci omul va zburda spre libertate. Dumnezeu trebuie să vină i să dărâme gratiile de fier i numaiș ș  
după aceea omul poate scăpa; dacă aceasta nu se întâmplă însă mai întâi, omul ar pieri sub 
Evanghelie la fel cum ar fi pierit sub Lege.

A  înceta să predic dacă a  crede că Dumnezeu, cu privire la mântuire, cere de la om lucruri pe careș ș  
El să nu se angajeze să i le dea… Eu sunt mesagerul, i transmit mesajul Stăpânului; dacă nu- iș ț  
place mesajul, ceartă-te cu Biblia, nu cu mine; atâta timp cât am Scripturile de partea mea, voi 
îndrăzni i te voi provoca să dovede ti că gre esc. „Mântuirea este a Domnului” (Iona 2:9). Domnulș ș ș  
trebuie să o dea, să facă din nedoritor doritor, dintr-un neevlavios un om evlavios i să aducă pe celș  
mai încrâncenat rebel la picioarele lui Iisus, fiindca altfel, mântuirea nu poate avea loc. Neagă faptul 
că Domnul trebuie să dea mântuirea i ai rupt veriga lan ului, tocmai acea verigă ce era necesarăș ț  
pentru a-i da integritate. Dă la o parte faptul că Dumnezeu este Acela care începe buna lucrare, i căș  
El ne trimite, ceea ce predicatorii din vechime au numit “harul irezistibil” Înlătură acest aspect i aiș  
ruinat întreaga mântuire; făcând aceasta ai luat tocmai cheia de boltă i acum totul va cădea înș  
ruină. Nu mai rămâne nimic atunci. C.H.Spurgeon


