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prefaţă

„Dacă Dumnezeu m-a răscumpărat din păcat şi mi-a 
dat Duhul Său cel Sfânt ca să mă sfinţească, dându-mi și 
putere asupra păcatului, atunci de ce mai păcătuiesc?“ 
Această întrebare m-a obsedat de-a lungul întregii mele 
vieţi de credinţă. În momentele mele cele mai dificile, ea 
m-a adus la disperare, în vreme ce momentele mele cele mai 
strălucitoare le-a întunecat. 

Spre sfârşitul verii anului 1996, am dat peste ceva folo-
sitor, un lucru care mi-a reaprins nădejdea. Întâlnisem 
numele lui John Owen în repetate rânduri de-a lungul 
anilor, mai ales citind cărţile lui J. I. Packer.1 L-am ocolit 
însă pe Owen pentru că ştiam, în urma unor încercări de 
a pătrunde înțelesurile cărţilor sale, încercări făcute în 
timpul seminarului, că progresul va fi încet şi dificil. Dar, 
în momentul în care neputinţa sfinţirii mele mi-a devenit în 
totalitate limpede, am decis să depășesc orice obstacol şi am 
deschis exemplarul prăfuit al lucrării The Nature, Power, 
Deceit, and Prevalency of the Remainders of Indwelling Sin 
in Believers pe care-l aveam.2

Pe parcursul următoarelor câteva săptămâni, mi-am croit 
drum prin sintaxa greoaie şi prin vocabularul învechit al lui 
Owen, având nevoie de aproximativ o oră pentru a parcurge 

1  A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian Life 
(Wheaton: Crossway, 1990); Rediscovering Holiness (Ann Arbor: Vine, 
1992); Keep in Step with the Spirit (Old Tappan, N.J.: Revell, 1984).
2  John Owen, Works, ed. William Goold (Edinburgh: Johnstone and 
Hunter, 1850–53). Şi Indwelling Sin, şi The Mortification of Sin sunt 
incluse în volumul 6. Şaisprezece dintre volumele ediţiei lui Goold au 
fost retipărite fotografic de către The Banner of Truth Trust, 1965–68.
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între opt şi zece pagini. Citeam fiecare frază de două, trei sau 
chiar patru ori, căutând în Biblie toate trimiterile, răsfoind 
dicţionarul pentru a găsi termeni precum „aversation“ şi 
„inadvertency“ şi subliniind aproximativ optzeci la sută 
din ceea ce citeam. Pentru mintea mea, a fost echivalentul 
muncii zdrobitoare de a săpa într-o mină cu târnăcopul. Dar 
în timp ce săpam am găsit aur – și nu doar puțină pulbere, ci 
însăşi vâna pepitelor. 

Aurul pe care l-am găsit a fost nădejdea, o nouă dragoste 
pentru Hristos şi un mod de abordare a sfinţeniei prin 
credinţa în El. De-a lungul drumului, mi s-a făcut scârbă 
de păcatul meu, dar am fost ridicat totuşi cumva pe cruce, 
în vederea eliberării mele. După ce am terminat Indwelling 
Sin, nu am pierdut timpul, ci mi-am înfipt târnăcopul în The 
Mortification of Sin. Când am ajuns aici însă, întreaga mea 
perspectivă asupra sfinţeniei se schimbase şi am ajuns să 
cred că, prin harul lui Dumnezeu, privind faţa lui Hristos 
pentru a vedea slava Sa, mă puteam împotrivi păcatului până 
la sânge (Evrei 12:1-4). 

Inima mea doreşte acum să împărtăşească această nădejde. 
De multe ori, în grupuri mici şi conversaţii în vederea 
ucenicizării, am auzit întrebarea propriei mele dureri („De ce 
mai păcătuiesc?“) ieşind de pe buzele prietenilor mei. Ştiu că 
modul în care John Owen dezvăluie înțelesul Scripturilor este 
ceea ce noi toţi trebuie să auzim. De asemenea ştiu că puţini 
se vor încumeta vreodată să-şi taie drum prin scriitura lui 
greoaie, indiferent de cât de mult l-aş recomanda eu. Călătoria 
înapoi până în secolul al XVII-lea este mult prea lungă. Prin 
urmare, m-am hotărât să-l aduc pe Owen în secolul XXI. 

L-am răpit pe Owen. L-am luat cu forţa, ca să-mi fie 
coautor, şi împreună am scris o carte nouă. El a pus pe 
masă expunerea, structurile, argumentele şi ilustraţiile sale 
preţioase, iar eu am venit cu povestiri despre un transplant 
de măduvă osoasă şi şuruburi torx, încercând să aduc în 
lumea noastră modul profund în care el a înţeles Biblia. Nu 
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m-am mulţumit doar să-l abreviez, aşa cum au făcut alţii,1 
dar oricine l-a citit va sesiza spiritul său în lucrarea mea de 
la un capăt la altul. 

Scopul meu poate fi exprimat printr-o singură frază, nere-
tuşată, aflată la finalul prefeţei scrise de Owen însuşi pentru 
lucrarea The Mortification of Sin: 

Cu deplină sinceritate spun acum că dorinţa inimii 
mele înaintea lui Dumnezeu şi gândul de temelie al 
vieţii mele, în locul în care m-a aşezat providenţa cea 
bună a lui Dumnezeu, este ca mortificarea şi sfinţenia 
universale să fie promovate în inima mea şi în inimile 
şi căile altora, spre slava lui Dumnezeu, pentru ca 
astfel Evanghelia Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos să poată fi împodobită în toate privinţele; 
un scop a cărui atingere, dacă acest mic discurs ar 
putea folosi cât de puţin celui din urmă dintre sfinţi, 
va fi privită ca un răspuns al slabelor rugăciuni cu care 
nevrednicul ei autor şi-a însoţit lucrarea. 

Kris Lundgaard

1  Apreciez în mod deosebit şi recomand R. J. K. Law, The Glory of 
Christ (Edinburgh: Banner, 1994) şi Communion with God (Edinburgh: 
Banner, 1991).


