Mântuirea şi ucenicia – M. Schneider

»Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui
Dumnezeu: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.« (Efeseni 2,8.9)
Punerea pe aceeaşi treaptă a mântuirii şi uceniciei creează multă încurcătură şi neclaritate
doctrinară şi practică. Un ajutor pentru o înţelegere mai clară poate fi şi această paralelă între
mântuire şi ucenicie prezentată mai jos.
Mântuirea

Ucenicia

Mântuirea este gratuită, dar nu-i ieftină
(pe Isus L-a costat viaţa pentru ea).

Ucenicia este scumpă, şi preţul trebuie evaluat mai
dinainte.

→ Romani 6,23; Isaia 55,1; 1.Petru 1,18.19;
1 Corinteni 6,20

→ Luca 14,25–33

Mântuirea are loc într-o clipă.

Ucenicia este un proces, care durează toată viaţa.

→ Faptele Apostolilor 2,47

→ Ioan 8,31; Matei 28,19.20

Mântuirea înseamnă să vii la Hristos şi
să depui povara păcatului înaintea Lui.

Ucenicia înseamnă să iei jugul lui Hristos şi să înveţi de
la El.

→ Matei 11,28

→ Matei 11,29

Invitaţia la mântuire spune:
Veniţi la Mine!

Invitaţia la ucenicie spune: Vino după Mine!
→ Luca 9,23

→ Ioan 6,37; Matei 11,28

Mântuirea este legată de o singură
condiţie: să crezi în Mântuitorul Isus
Hristos.
→ Faptele Apostolilor 16,30.31; Ioan 3,16

Ucenicia este legată de multe condiţii: să urmezi pe
Domnul Isus, să rămâi în cuvântul Său, să-L iubeşti, să
te lepezi de tine însuţi, să părăseşti totul, să-ţi iei crucea,
şi aşa mai departe.
→ Matei 4,18–22; Ioan 10,27

Mântuirea necesită ascultare faţă de
porunca: crede!

Ucenicia necesită ascultare de toate poruncile lui Hristos.
→ Matei 28,19.20

→ 1 Ioan 3,23a; Ioan 3,36

Păcătosul, ca să fie mântuit, nu trebuie
să împlinească cerinţele valabile pentru
ucenicie. Aceasta ar fi mântuirea prin
fapte.

Credinciosul, deoarece el este mântuit, are obligaţia să
împlinească toate cerinţele referitoare ucenicie.

Fiecare credincios împlineşte pe deplin
în Hristos cerinţele dreptăţii lui
Dumnezeu; mântuirea este desăvârşită.

Deseori credincioşii nu împlinesc pe deplin cerinţele
uceniciei; dar ei aspiră să le împlinească.

→ Efeseni 2,10

→ Luca 14,25–33; Filipeni 3,12.13

→ 2 Corinteni 5,21; Coloseni 2,10;
1 Corinteni 1,30

În cazul mântuirii este vorba despre ce a
făcut Hristos.

În cazul uceniciei este vorba despre ce trebuie să facă
omul.

→ 1 Corinteni 15,3.4

→ Luca 14,25–33

Ca să devii mântuit trebuie să cazi la
picioarele lui Hristos Cel răstignit şi să
primeşti harul lui Dumnezeu.

Ca să fii un ucenic, trebuie să şezi la picioarele lui Hristos
şi să asculţi cuvintele Sale cu răbdare şi interes de a
învăţa.

→ Luca 18,13

→ Luca 10,39

Mântuirea include primirea darului lui
Dumnezeu.

Ucenicia include primirea învăţăturii lui Dumnezeu.
→ Faptele Apostolilor 2,42

→ Ioan 1,12; Efeseni 2,8.9
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Un om mântuit este un credincios şi un
sfânt.

Un ucenic este un elev sau unul care învaţă. Unii
credincioşi sunt elevi mai buni decât alţii.

→ 1 Joh 5,1; 1 Kor 1,2

→ Matei 11,29

Un om mântuit are pe Hristos.

Un ucenic renunţă la tot ce are.

→ 1 Ioan 5,12

→ Luca 14,33

Un om mântuit mărturiseşte pe Hristos.

Un ucenic se leapădă de sine însuşi.

→ Romani 10,9.10

→ Luca 9,23

Mântuirea include faptul că Hristos mă
iubeşte.

Ucenicia include faptul că eu Îl iubesc pe Hristos.
→ Matei 10,37

→ Romani 5,8; Gal 2,20

În cazul mântuirii este vorba de poziţia
noastră în Hristos.

În cazul uceniciei este vorba de starea noastră practică.

Mântuirea se referă în principal la
îndreptăţire.

Ucenicia se referă în principal la sfinţire.
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